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Abstract 
 

Mainstreampornography is a widespread phenomena through the accessibility of internet and 

is a polarized debate regarding what it produces and how it effects people.  

The aim of this thesis is to make women’s experience visibile in the maintreampornography 

debates and how it has shaped and effected women in their daily heterosexual practices with 

men. A qualitative method has been used, where six participants have shared their stories and 

experiences. Through these stories, I have established common themes: Idealised image, 

faking culture, penetration and violence and assault. These themes have been identified 

through the theoretical frames of sexual script theory and the male gaze. The participants of 

this study express how they reinforce the mainstreampornography image of a woman during 

sexual practices, where they get self-validation from how the men perceives them. To fake an 

orgasm or moan during sexual intercourse with men is something these women engage in 

because their experiences show that the sexual pleasure is focused on the male and the 

penetration act. They learn a passive role in their heterosexual practices where men can 

control the process of their sexual context and what will transpire. Therefore, 

mainstreampornography produce a image of the woman as passive in relation to the man and 

where women gets harmed by this idea that their sexual pleasure, is taken for granted.  

Keywords: Sexual script theory, the male gaze, mainstreampornography, women, 

heterosexual practices 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
I oktober förra året, framkom det sexuella våldet i en global kontext då metoo var en hashtag 

som spreds runt på sociala medier och inom olika yrken. Metoo var en indikation på att det 

sexuella våldet mot kvinnor ökar (BRÅ, 2018) och är för stort för att sopa under mattan med 

fraser som ”inte alla män” eller att det bara är män som har en viss etnicitet som utför dessa 

handlingar mot kvinnor. Kvinnor inom olika branscher startade hashtags för att påvisa att det 

handlar inte enbart om kvinnorna i skådespelarbranschen i USA som gjorde att #metoo 

belystes, utan det är ett globalt problem. Våra grannar, våra nära och kära, våra mammor, våra 

mormödrar pratade ut om sina erfarenheter och framhävde det sexuella våldet som ett 

strukturellt problem, då de brott som begås, begås i majoritet av män (BRÅ, 2018).  

Efter uppkomsten av metoo började folk söka sig till en förklaring eller flera förklaringar till 

anledningen av detta problem. Nina Rung, kriminolog, barnrättsexpert, föreläsare och 

debattör påpekade pornografi som en av anledningarna till ökningen av det sexuella våldet. 

Rung (2017) påpekar att kopplingen mellan kvinnoförakt och sexuellt våld blev tydligt i 

hennes arbete med sexualbrott mot barn och hur förövarna erkände hur pornografin var en 

anledning till deras handlingar. Vardagliga sexuella trakasserier för kvinnor och pornografi 

handlar om normer och hur pornografin anses vara något normgivande, därav att 

kvinnoföraktet inom mainstreampornografin blir något påtagligt och metoo-rörelsen blev en 

effekt för att försöka belysa det strukturella problemet. (Klöfvermark, 2017). Detta är även 

något Gail Dines (2012), professor inom sociologi påpekar och hon grundar sina argument i 

hur mainstreampornografin är något som förutsätter våld och en våldtäktskultur, genom vad 

som produceras och förmedlas inom mainstreampornografin. Pornografin blir hårdare och 

hårdare i sitt kvinnoförakt, där våldsamma akter och förnedring är normaliserat (Dines, 2012).  

Frågan om pornografi har varit i konflikt mellan olika falanger och feminister, då 

pornografiska diskussioner och debatter oftast hamnat i två motsatta positioner, för eller emot, 

vilket har stoppat nyanser gällande frågan. Den positiva falangen har kritiserat den 

antipornografiska rörelsen och har istället koncentrerat sig på att lyfta fram aspekter för 

pornografins potentiella och sexuella frigörande för kvinnor (Taormino, Shimizu, & Penley, 

2013). Det är däremot uppenbart att denna debatt har fortsatt sen början av sjuttiotalet när 

”Porn Wars”, vilket jag kommer benämna senare i uppsatsen, uppstod och uppdelningen 

mellan att vara för eller emot pornografi existerar fortfarande (Dodson, 2013).  
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Jag vill börja med att hävda att jag inte ställer mig kritisk till att ta del av pornografi. Alla är 

nyfikna, pornografi är lättillgängligt och den sexuella driften ligger i den mänskliga naturen. 

Det finns en medvetenhet inom mig som gör att jag inte utesluter att det finns positiva 

aspekter med pornografin, men eftersom att jag vill framhäva kvinnors röster och erfarenhet 

av mainstreampornografi och på vilket sätt det kan ha påverkat dem, kommer jag att använda 

mig av den antipornografiska kritiken för att analysera vad informanterna påtalar. Det betyder 

inte att jag håller med i alla resonemang. Jag identifierar mig som en lesbisk kvinna och har 

personligen inga erfarenheter av sex med män. Men koncentrationen på den heterosexuella 

praktiken grundar sig i bekantas, vänner och främlingars erfarenheter av hur de oftast glöms 

bort i den sexuella akten med män. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats, är att undersöka hur pornografin påverkar kvinnor och deras syn på 

sin egen sexualitet men även deras sexuella praktiker. Frågor som hur, varför och på vilket 

sätt blir grundläggande för förståelsen av mitt forskningsprojekt. Min idé har utformats genom 

att vända på perspektivet, då jag anser att fokuset i debatten om pornografi, oftast ligger på 

män och deras påverkan i förhållande till pornografi. Det är ytterst relevant att påtala hur män 

påverkas och är inte något jag kommer att fokusera på att kritisera i denna uppsats, då mäns 

påverkan är en viktig aspekt. Kvinnor (inte bara) utsätts för mäns syn och handlingar, både 

inom vardagliga processer och relationer, men även under sex och vilka förväntningar som 

finns. Därav min ingång att forska om hur kvinnor påverkas av mainstream heterosexuell 

porr, hur de ser på sig själva, vad som förväntas av dem som kvinnor i relation till sin 

sexualitet och sex, men även kvinnors förhållningssätt till män. Kvinnors röster och 

erfarenheter är av stor vikt och måste framhävas i debatter om pornografi, hur det som 

representeras inom pornografin inte enbart blir problematiskt för män, utan även kvinnor. För 

att uppnå syftet har jag valt att genomföra sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer, där 

kvinnor jag känner berättar om sina erfarenheter av mainstreampornografi och om eller hur 

det har påverkat deras syn på sin sexualitet inom heterosexuella praktiker.  

Min huvudfråga kommer besvaras utifrån mina delfrågor och de lyder: 

Hur påverkar mainstreampornografin kvinnors erfarenheter av heterosexuella praktiker?  

1. Hur förhåller informanterna sig till mainstreampornografi?  

2. Hur anser informanterna att representationen inom mainstreampornografi ser ut? 

3. Har mainstreampornografin påverkat informanterna och i så fall hur? 
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2 Tidigare forskningsfält 
2.1 Definition av mainstreampornografi 

Definitionen av heterosexuell mainstreampornografi i denna uppsats utgår från en bild av den 

ansiktslösa mannen och kvinnan som ett objekt till för mannen (Corsianos, 2007, s. 865). 

Mainstreampornografins agenda handlar inte bara om att objektifiera kvinnan och göra henne 

till en spelpjäs för mäns njutning eller konstruera specifika sätt att utföra sex på, utan agendan 

ligger även i en konsumtionshets där ”clickbaits” blir det primära för en kapitalistisk vinning:   

Mainstream pornography can be defined as material that consists of sexual content of any shape or 

form (usually combines sex acts with the exposure of genitals) in images (pictures and/or acts) and 

words and where the goal of the material is to sexually arouse viewers or listeners and usually sold 

for profit. These materials dominate the mass market (Corsianos, 2007, s. 865).  

Men enligt Corsianos (2007) lever en i ett samhälle där mainstreampornografi har blivit något 

av en vardag genom den kapitalistiska agendan, där clickbaits och mainstreampornografi ska 

vara något synligt och tillgängligt. Genom synligheten och tillgängligheten skapar detta en 

normalisering hos människor för denna typ av pornografi, då kritisk reflektion om vad 

mainstreampornografi producerar och representerar inte blir synbar. Corsianos poängterar att 

majoriteten av de pornografiska filmerna är skrivna och producerade av heterosexuella män 

och ämnar även till att tillfredsställa heterosexuella män. Eftersom att män är majoriteten som 

producerar pornografiskt material, bidrar detta till en viss syn, visst ideal och ett specifikt sätt 

av hur kvinnor blir porträtterade inom mainstreampornografin. Exempelvis att kvinnor ska ha 

”fina” bröst, vara smala, ha sexiga underkläder, långt hår, högklackade skor under sexakten 

och även vaginan blir representerad på ett visst sätt. Vaginan representeras i regel som rakad 

eller sparsamt behårad, yttre blygdläpparna ska vara större än de inre blygdläpparna och vara 

”estetiskt tilltalande” (Corsianos, 2007, ss. 856-866).  

Mainstreampornografin med andra ord, representerar en viss femininitet och där kvinnorna 

som är med i akten, ska vara på ett visst sätt och förespråkar henne som ett objekt till för 

mannens lust. Samtidigt framhäver Corsianos hur olika sexualiteter kan lyftas inom 

pornografin men att heterosexualitet är det hegemoniska. Lesbiskhet är en sexualitet som hon 

påpekar inom mainstreampornografi och hon påstår att lesbiskhet blir konstruerat som något 

av den heterosexuella mannens fantasi. Kvinnor uppmuntras till att ha sex med andra kvinnor 

men inte i den mån att det blir en form av sökandet av sin egna njutning eller handlingskraft, 

utan ett sätt att tillfredsställa mannen och hans fantasier om det (Corsianos, 2007, ss. 865-

866).  
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Eran Shor & Kimberly Seida är två forskare som skriver om mainstreampornografi i sin 

artikel ””Harder and Harder”? Is Mainstream Pornography Becoming Increasingly Violent 

and Do Viewers Prefer Violent Content?” (2018) och hur pornografi på internet erbjuder en 

enkel tillgänglighet och anonymitet vilket har gjort att pornografi har växt och tjänar in 

biljoner årligen, samtidigt som pornografi är 30% av all webbtrafik på en global skala. 

Artikeln koncentrerar sig inte enbart på det kapitalistiska perspektivet med pornografi utan tar 

upp det våldsamma innehållet som eskalerat inom mainstreampornografi. Studier visar på att 

våldsamt innehåll inom mainstreampornografi har ökat från 2% till 90%, detta beror också på 

vad en identifierar som våldsamt. Grundargumentet för kritik av den pornografiska industrin 

är att de konstant försöker trycka på gränserna av det sexuella, då det ska bli hårdare och 

hårdare. Det har blivit en norm inom mainstreampornografin att förespråka nedvärdering mot 

kvinnor och utföra aggressiva och våldsamma akter som i sin tur skapar en avtrubbning i 

tittaren i relation till det våldsamma innehållet. Shor & Seida skriver:  

Some have even suggested that aggression and humiliation of women are preferred not merely 

because they present a novelty but rather because they celebrate the tension and thrill derived from 

sexualizing gender inequalities (Shor & Seida, 2018, s. 1). 

2.2 Feminism och pornografi 

Anja Hirdman, som jag även kommer nämna senare i uppsatsen, skriver i sin artikel ”Lustar 

och olustar” (2000) om pornografin och lust. Hirdman ställer frågan angående hur pornografi 

ska förstås, om en ska tala om att pornografin är ett område där kvinnors lust är något uttalat 

eller om det ska anses vara en förtryckande mekanism? Diskussioner och debatter kring 

pornografin hamnar oftast i två motsatta positioner, där nyanser gällande frågan inte får 

utrymme, antingen är en emot eller för pornografin, enligt Hirdman. Hon framhäver den 

feministiska kampen och dess olika perspektiv och ambivalens gentemot pornografin och 

Hirdmans fokus ligger i att förstå varför pornografi som fenomen anses vara något 

svårgripbart (Hirdman, 2000, s. 55).  

Det finns en svårighet med att försöka skapa en enhetlig definition av pornografi, men att 

pornografin i Hirdmans mening, karakteriserar och kombineras av två delar: innehåll och 

effekt i en sexuell mening. Vidare diskuterar hon mjuk-och hårdpornografins dikotomi och 

hur framställning av ”mjuk” pornografi av kvinnor, är allmänt accepterande och blir inte sedd 

som pornografiskt innehåll av samhället i stort. Representationen av dessa framställningar 

förespråkar en ”stolen candid” karaktär som ska ge illusionen av att kvinnan är uppfylld av sin 

egna sensualitet och njuter av sin kropp, där förföriska poser ska framhävas i relation till vad 
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bilden ska representera (Hirdman, 2000, ss. 55-56). Detta är även något Gail Dines diskuterar 

men även hur mjukporren numera existerar inom musikindustrin på grund av den allmänt 

accepterande synen av kvinnan på display i ett förförande syfte, eftersom att sex säljer (Dines, 

2012).  

Eftersom att mjukpornografi inte står på ”agendan” på samma sätt som tidigare, ligger 

koncentrationen på hårdpornografi och vad som framkallas i dessa pornografiska filmer. 

Hirdman hävdar att hårdpornografin gör anspråk på realism, då publiken ska övertygas om det 

som blir synligt i filmerna, verkligen händer. För att denna övertygelse ska bli så verklig som 

möjligt, finns det en viss struktur i filmerna, där beviset för att det ”verkligen händer” utgörs 

av synlig ejakulering från mannens part (cum-shot). Mannens lust står i centrum och kvinnans 

orgasm förblir bakom kulisserna. Det är genom uttrycksformen och tänkta effekt som blir 

problematiken inom diskussioner om pornografi, då pornografi enligt Hirdman, arbetar med 

hyperrealism och fantasielement. Det är genom dessa två fenomen, som en fördelning skapas 

mellan motståndare och förespråkare gentemot pornografin. Ena sidan ser det som 

kvinnoförnedring då personer ”lånar” ut sina kroppar för publikens tillfredsställelse, och den 

andra ser det som en betraktelse av en fantasiupplevelse, Hirdman skriver: 

Verkliga människor agerar eller är snarare inbegripna i det vi ser utspela sig. Det är även i 

realismanspråken som påverkar på publiken anses ligga, särskilt hos unga män, som får se vad 

kvinnor ”vill”. Den andra falangen betonar snarare frågor om rätten till sexuella fantasier av vilket 

slag det än må vara, sexualitetens normalitet och yttrandefrihet (Hirdman, 2000, s. 57).  

Den anti-pornografiska delen av debatten framhäver att pornografi i sig lägger grund för 

kvinnoförnedring, då njutning innehåller skillnader och med skillnader kommer en hierarkisk 

uppdelning. Hirdman hänvisar till de radikalfeministiska teoretikerna Catherine Mackinnon 

och Andrea Dworkin – och hur deras argument utgår från att erotisering av över- och 

underordning är det som skapar underordning av kvinnor i heterosexualitetens namn. 

Pornografi utgår från mäns sexualitet och är uppbyggd genom makthierarkier och enligt 

Dworkin och MacKinnon behöver inte kvinnor medverka för att materialet ska anses vara 

misogynt. Den heterosexuella manliga sexualiteten genomsyrar flertal olika pornografiska 

genrer då de konkretiserar detta påstående genom homosexuell pornografi. Den underordnade 

i den sexuella kontexten blir stigmatiserad som kvinna även om personen inte är det i en 

anatomisk mening (Hirdman, 2000, s. 58).  



6 
 

Men det har inte enbart handlat om pornografi och dess producering, utan även kapitalismen 

bakom porrindustrin som en bidragande aspekt till problematiken bakom sexuellt våld och 

sociala skillnader. Den antipornografiska agendan har inte handlat om att censurera sex och 

den sexuella njutningen som feminister som tillhör den andra falangen, förespråkarna till 

pornografi, skulle kunna säga. Kritiken har istället riktats mot sexismen, rasismen och det 

våld som förekommer mot kvinnor, inom pornografi, dess produktion, spridning och 

konsumtion. Den antipornografiska falangen bidrog till en skiftning under 1970-talet då 

kvinnor började prata om sina privata erfarenheter av sexualiserat våld eftersom dessa 

erfarenheter har innan dess alltid blivit sedd som tillhörande av den privata sfären, något en 

inte skulle prata om. Det är vid denna tidpunkt feminister började försöka teoretisera detta 

våld och vände sig till pornografi samt annan massmedia, för att försöka förklara hur våld mot 

kvinnor anses vara något naturligt och oundvikligt (Russo, 1998, ss. 7-11).  

Hirdman påpekar den anti-pornografiska falangen och dess problem; är deras idé om att 

enbart försöka isolera kvinnoförnedring till pornografin? För om pornografin var det enda 

som representerar och producerar maskulin överordning skulle det vara ”enkelt” att isolera 

och anordna kvinnoförnedringen. Det som bör bli belyst är hur pornografin inte är speciell i 

sin representation utan delar struktur, värderingar och framställningar inom andra olika 

fenomen och områden. Att enbart se pornografin som något manligt och som framhäver en 

maktstruktur, reproducerar man en syn på kvinnors sexualitet som något separat från mäns. 

Detta är då något en bör vara uppmärksam på, eftersom denna idé fortsätter att se kvinnors 

sexualitet som något passivt, som har varit en av utgångspunkterna till 1970-talets 

kvinnorörelse och den kvinnliga sexuella befrielsen. Pornografin är något som både män och 

kvinnor tittar på:  vad är det som gör det manligt? Varför skulle kvinnans lust vara en manlig 

fantasi? Det finns olika typer av pornografi och Hirdman påpekar att vad som delar upp ett 

sexuellt material i manligt/kvinnligt är dess form och den tänka effekten, inte innehåll 

(Hirdman, 2000, ss. 58-59).  

Problemet med den andra falangen, förespråkarna för pornografi, är oviljan att belysa 

pornografins produktionsprocess som ett problem. Att enbart hävda att pornografi är ett 

fantasielement, nonchalerar frågor som realistiska genrer (i detta fall pornografin) kan skapa, i 

och med att pornografin ska ha ett ”verklighetsbaserat” syfte.  

Samtidigt hamnar man lätt i en fälla om alla former av pornografiskt material okritiskt ska godtas för 

argumentationens skull. Samma kritiska frågor måste kunna ställas när det gäller pornografi som när 

det gäller andra genrer (Hirdman, 2000, s. 61).   
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Pornografin är inte något statiskt och förändras genom tiden. En måste kunna kritisera 

pornografin och vad den kan förmedla och förespråka. Poängen ligger i att försöka förstå hur 

representationer av genus upprätthåller och bevarar maktstrukturer på samhällelig nivå. Det 

gäller olika fenomen och koncentrationen på enbart pornografi låser debatten då media i stort 

framkallar en genusuppdelning av lust och icke-lust i relation till sexualitet (Hirdman, 2000, 

ss. 60-61).  

Niki Fritz och Bryant Paul lyfter i sin artikel ”From Orgasm to Spanking: A Content Analysis 

of the Agentic and Objectifying Sexual Scripts in Feminist, for Women, and Mainstream 

Pornography” (2017), om mainstreampornografins objektifiering av kvinnor, men även inom 

feministisk pornografi. De framhäver hur de för- och antipornografiska debatterna lägger 

fokus på konceptet om sexuell objektifiering och sexuell agens. Mainstreampornografin 

objektifierar kvinnor medan den feministiska pornografin ska vara en ingång till kvinnligt 

möjliggörande för ”korrekt” sexuell agens. Deras artikel utgår från att göra en jämförelse 

mellan mainstreampornografi och den feministiska pornografin, för att se om den kvinnliga 

sexuella agensen framhävs och om objektifieringen inom feministisk pornografi skiljer sig 

från den ”vanliga” pornografin (Fritz & Paul, 2017, s. 639). 

Något som Fritz och Paul tar upp är det ökande antalet av kvinnor som tittar på pornografi, 

speciellt yngre kvinnor. Studier visar på att heterosexuella kvinnor i större bemärkelse än 

män, tittar på pornografi med en partner än för sin egen personliga sexuella agenda. I relation 

till detta påstående tar Fritz och Paul upp möjliga sexuella manus gentemot kvinnliga 

konsumenter i parallell till sexuell objektifiering och agens. Den kognitiva teorin påpekar hur 

människor kan lära sig olika beteenden och dess manus genom att se andra utföra dem och 

observera deras positiva och negativa konsekvenser. Media och dess påverkan är av stor vikt 

inom processen av beteendeskapande och indoktrinering av olika manus, även inom det 

sexuella sammanhanget. De framhäver en studie gjord av P.J Wright (2011) om hur de 

sexuella manus och bilderna i media framkallar om sexuella praktiker: 

His model explains how through exposure to media sexual depictions, previously unknown sexual 

script may be acquired, dormant sexual scripts may be activated, and previously obtained sexual 

scripts may be normalized and applied in behaviors and attitudes (Fritz & Paul, 2017, s. 640).   

Det som blir synligt, är det som påverkar människor och inte enbart pornografin. Utan media 

generellt och dess innehåll, har oftast en underliggande sexuell tilltro, allt från saker som är 

”normen” till hur sexuella praktiker ska utföras och se ut (Fritz & Paul, s. 640).  
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Pornografins innehåll syftar sig till att skapa en sexuell känsla genom att visa explicita 

sexuella sammanhang med koncentration på genitalier och vad som utförs. Inom studier om 

det pornografiska fältet, har termen mainstreampornografi börjat bli en benämning för att 

särskilja den från annan pornografi. Detta på grund av att mainstreampornografin och dess 

material ämnar sig inte enbart till att upphetsa konsumenterna, men ämnar sig även till att 

skapa vinst inom den kapitalistiska marknaden och därav av att den är extremt marknadsförd, 

spridd och synlig (Fritz & Paul, s. 640). 

Fritz och Paul påstår att den feministiska pornografin hellre väljer ordet erotik än pornografi, 

för att särskilja sig själv från den manligt koncentrerade mainstreampornografin. De tar upp 

tre kriterier som den feministiska pornografin sägs utgå ifrån, det första är att kvinnor eller 

marginaliserade människor är involverade i produktionen av att göra en pornografisk film. 

Det andra är att arbetet ska utgå från en genuin njutning, agens och begär för alla som deltar 

inom den pornografiska filmen. Det tredje kriteriet är att den feministiska pornografin ska 

utgå från att utmana stereotyper och expandera gränserna av den sexuella representationen. 

Distinktionen mellan feministisk pornografi och mainstreampornografi ligger i meningen av 

skapandet (Fritz & Paul, s. 641). Det vill säga, vem vill en nå ut till? Vad vill en representera? 

Vad är syftet? 

Den antipornografiska falangens kritik är att objektifiering måste vara en central aspekt att 

utgå ifrån när en diskuterar och analyserar pornografi. Sexuell objektifiering är definierad 

utifrån att en kvinnas kropp, kroppsdelar och sexuella funktioner är något som är separat från 

henne själv, hon blir enbart ett instrument för någon annan. Det finns direkt och indirekt 

objektifiering och Fritz och Paul framhäver två olika exempel för att konkretisera detta. Den 

indirekta objektifieringen härstammar från en blick och syn på kroppen som ett objekt, 

framförallt gentemot den manliga njutningen: 

A woman’s body being a mere object can be portrayed in pornography by certain sexual acts and 

behaviors, such as when double penetration of a woman occurs, which suggests a woman’s body is 

just a series of holes to be entered or when a woman’s face or chest is ejaculated upon, suggesting a 

woman’s body is simply an object to display the result of male pleasure instead of an embodiment of 

her own pleasure (Fritz & Paul, 2017, s.641). 

Den direkta objektifieringen representerar däremot all sorts av sexuell aggression mot kvinnan 

inom pornografin, vilket är en stor debatterad aspekt inom kritik mot pornografi. Sexuell 

aggression kan vara allt från att smiska kvinnan, dra i håret, örfila till gagging (vilket oftast 

innebär att man stoppar penisen så långt ner i halsen att man får kväljningar och kräks eller 
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håller på att kräkas). Sexuell aggression förekommer i 90% av fallen, vilket en studie påvisar 

där man analyserat innehållet av 50 pornografiska filmer. De framhäver även hur forskare 

påpekar att det finns en korrelation mellan att konsumera pornografi och sexuella aggressiva 

beteenden eller attityder, framförallt för män (Fritz & Paul, 2017, s. 642).  

Deras studie konstaterar att det finns en skillnad mellan heterosexuell mainstreampornografi 

och feministisk pornografi, då mainstreampornografi innehåller den största graden av kvinnlig 

objektifiering, medan den feministiska pornografin lyfter den kvinnliga agensen. Däremot 

eller en klyfta mellan könen, inom båda genrer, men att i den feministiska pornografin är 

klyftan mellan könen mindre påtaglig, då kvinnorna initierade sex mer än vad dem gjorde i 

den mainstream heterosexuella pornografin. Den sexuella aggressionen syntes i båda genrer, 

men i den feministiska pornografin var det oftast i relation till BDSM och det var samtycke 

mellan människorna, medan mainstreampornografin påvisade aggression och våldsamma 

akter när det inte var något som hade begärts (Fritz & Paul, 2017, ss. 647-648).  
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3. Teori & Begrepp 
Denna uppsats kommer utgå från två olika teorier: Den manliga blicken (The male gaze) och 

sexuella manus (The Sexual Script Theory). Jag anser att dessa två teorier är av vikt att ha 

med i analysen av fenomenet pornografi, mer specifikt mainstreampornografi. De berör 

helhetsperspektivet inom skapandet av beteenden, värderingar och handlingar i förhållande till 

kvinnor och sexuella praktiker, vilket kan knytas tillsammans för att göra analysen mer 

nyanserad. Givetvis finns det flertal olika andra teorier som skulle kunna vara av relevans, 

men dessa ämnade sig bäst för mitt specifika syfte. 

3.1 Den manliga blicken 

Laura Mulvey är den första som myntade fram detta begrepp och teori i sin artikel ”Visual 

pleasure and narrative cinema” (1992). Mulvey använde sig av ett psykoanalytiskt 

förhållningssätt och konkretiserade den manliga blicken genom Hollywoodfilmer och aktivt 

subjekt kontra passivt objekt. Den manliga blicken utgår ifrån att framställa kvinnan som ett 

erotiskt objekt och att femininitet är skapad för mäns njutning, som symboliserar maskulin 

överordning (Mulvey, 1992).  

Mulvey framhäver begreppet ’scopophilia’ som Freud belyste, men i relation till den manliga 

blicken. Scopophilia blir en sorts av benämning för ordet ’betrakta’ och Freud hävdar att 

betraktelse, att utsätta någon för en kontrollerande blick som förvandlar en individ till ett 

objekt, är en av de ”primära” instinkterna gällande sexualitet. Betraktelse är något 

utnämnande för skapandet av sitt egna ego och den manliga blicken enligt Mulvey blir 

”Woman as image, Man as bearer of the look”. Hon uppmärksammar den sexuell obalansen 

som existerar inom den binära könsuppdelningen i förhållande till betraktelse och vem som 

har rätten till att innehava en objektifierande blick (Mulvey, 1992, ss. 24-28). Män är den 

aktiva rollen medan den passiva tillhör kvinnan, där män projicerar över sin fantasi på 

kvinnan och hans föreställningar om hur en kvinna bör se ut och göra. Mulvey konkretiserar 

sin teori om den manliga blicken genom filmskapande, hur kvinnan i filmer inte enbart blir 

sedd som ett erotiskt objekt för de karaktärer som medverkar i filmen, men även för åskådarna 

som väljer att se filmen (Mulvey, 1992, s. 27).  

En anledning till detta är att den heterosexuella uppdelningen som råder i samhället och hur 

heteronormativiteten blir en aspekt till att kontrollera berättelsers strukturer i filmer och vad 

det är som ska förmedlas. Ideologin och de psykologiska strukturer som blir påtagliga och 

anammade genom heteronormativiteten, framför kvinnan som ett objekt som bör bli uppvisad 

och betraktad, eftersom män inte är ”kapabla” till att bli sedda som sexuella objekt. Män och 
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deras föreställningar, är de som sitter på makten som bäraren av åskådarens betraktelse. 

Åskådaren identifierar sig med den manliga huvudkaraktären (som oftast är en man), vilket 

också gör att den manliga blicken sammanfaller med den aktiva makten av den erotiska 

blicken och ger åskådaren en illusion om att det är hen som styr berättelsens gång och 

händelser (Mulvey, 1992, ss. 28-29).  

What counts is what the heroine provokes, or rather what she represents. She is the one, or rather the 

love or fear she inspires in the hero, or else the concern he feels for her, who makes him act the way 

he does. In herself the woman has not the slightest importance (Mulvey, 1992, s. 27). 

Den manliga blicken är alltså inte enbart en blick, den speglar något. Den är skapandet av ett 

manligt ego genom framförandet av en objektifierande syn gentemot kvinnan för att göra 

henne till den passiva, där hennes utseende och vad män vill göra med henne eller ser henne 

som, är det som definierar henne och hennes förhållningssätt till sig själv.   

Detta är även något Anja Hirdman skriver i sin bok Den ensamma fallosen (2008), i 

förhållande till pornografi och hur den manliga blicken är centralt för föreställningar om 

maskulinitet och stärks inom det mediala och hur man tittar/ser på kvinnor. Den manliga 

blicken agerar som ett görande av maskulinitet då män ska titta och gilla det, gärna 

tillsammans, och framhäver en idé om ett manligt enat begär då kvinnan är den passiva för 

mannens blick och hans handlingar (Hirdman, 2008, ss. 31–32). Vem får se på vem och hur? 

3.2 Sexuella manus (Sexual Script Theory) 

William Simon och John H. Gagnon skriver om skapandet av sexuella manus i sin artikel 

”Sexual Scripts: Permanence and Change” (1986). De skriver att manus är något som anses 

vara en metafor för skapandet av olika beteenden inom socialt liv och tar upp tre olika nivåer 

som manus i sig, måste förhålla sig till; de kulturella scenariona, de interpersonella och de 

psykologiska manusen.  

De kulturella scenariorna/manus kan ses som olika instruktionsguider som sammanspelar med 

det kollektiva livet. Alla institutioner och institutionaliserade anordningar skapar mening 

genom olika system där människor, genom olika krav från dessa system, bildar specifika 

roller (Simon & H. Gagnon, 1986, ss. 98-99). En mer simpel förklaring är att de kulturella 

scenarierna eller manus, utgår från institutionaliserade sociala föreställningar om sociala 

interaktioner och dess beteenden som påverkas av normer i ett samhälle och appliceras på 

människor och deras ”roller”, men det är inte en enhetlig process. Detta på grund av att de 

kulturella scenarierna och deras instruktionsguider fördelas och appliceras annorlunda 
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beroende på ens sociala status eller ”specifika roll”, exempelvis, arbetarklass gentemot övre 

klass, man gentemot kvinna.  

Det interpersonella manuset utgår från att vara en social aktör som omvandlar den sociala 

rollen till att bli en del av människans egna roller. Människan blir en del av skapandet av 

kulturellt beteende och skapar i sin tur ett manus att utgå ifrån. Det intrapsykologiska 

manuset, utgår från det som händer inom ens sinne och syftar på en människas självprocess 

och interna dialog som uppstår i parallell med den sociala världen. Vem är jag och vilket jag 

vill jag bli? Detta skript försöker påvisa hur en individ anammar olika sociala roller och där 

jaget blir ett med det sociala och kulturella (Simon & Gagnon, 1986, ss. 99-100).  

Simon & H. Gagnon framför dessa olika skript för att kunna ge en förklaring till grunden för 

olika sorters av manus och hur manus inte enbart är något simpelt som lärande. Utan att det 

skapar en komplexitet inom en när en anammar olika sorters av manus, det sker mer än bara 

ett lärande. Däremot lägger de sin koncentration på sexuella manus vilket intresset inom 

denna uppsats kommer att koncentrera sig på.  

Ur ett manusskapande perspektiv är inte det sexuella något av en egentlig vikt gentemot det 

mänskliga beteendet. Det blir betydelsevärt för människan när det sexuella blir definierat ur 

ett kollektivt perspektiv eller när erfarenhet och personlig utveckling anger det sexuella som 

något av betydelse. I parallell till detta skriver Simon & H. Gagnon om de samhälleliga 

uppsättningarna som definierar det sexuella, där människor framgångsrika ”uppträdande” 

eller undvikande från den sexuella uppsättningen, hjälper att forma individen och hens 

”värde”. De framför hur det kulturella manuset som explicit påtalar de sexuella scenarier eller 

de implicita som kan sättas till en sexuell användning, är det som påverkar den samhälleliga 

uppsättningen mest och skriver: 

Such cultural scenarios not only specify appropriate objects, aims and desirable qualities of self-other 

relations but also instruct in times, places, sequences of gesture and utterance and, among the most 

important, what the actor and his or her coparticipants (real or imagined) are assumed to be feeling; 

qualities of instruction that make most of us far more committed and rehearsed at the time of our 

initial sexual encounters than most of us realize (Simon & Gagnon, 1986, s. 105). 

När det sexuella blir definierat utifrån de kulturella manusen och mottas in till det 

intrapsykologiska, blir beteendet av det sexuella enbart något symboliskt i den mening att det 

vilar på en betydelse och tillhörighet av det kollektiva livet.  
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Simon & H. Gagnon hänvisar till Sigmund Freud och hans uttalanden om sexuella mönster 

och hur hans fokus låg på den sexuella driften och inte objektet för den sexuella driften. De 

påpekar att i den dåvarande jargongen av sexism inom vetenskap gjorde att Freud brast i att 

observera de olika manuselementen och hur de förespråkar en explicit sexuell upphetsning 

och orgasm av bara en ”deltagande” i den sexuella praktiken – mannen. Den historiska 

sexismen har utgått ifrån att kvinnor inte har blivit valda för olika sexuella roller på premisser 

av deras egna intresse av sexuell njutning. De interpersonella sexuella manusen existerar 

också för kvinnor, men de sexuella åtagandena för kvinnor tenderar oftast inte att vara 

fokuserat på deras orgasm eller erotik (Simon & Gagnon, 1986, ss. 106-107).  

Med fortsatt hänvisning till Freud, påpekar Simon & H. Gagnon om förhållningssättet till 

objektet (vilket Freud inte framhäver), där objektet som blir skådespelaren inom scenariot, får 

anpassa sig till den andras beteende men även känslorna som förmedlas inom den sexuella 

akten. Det blir påtagligt hur skapandet av individen i relation till sexuella praktiker genom de 

olika manusen, tillkommer med flertal olika uppdelningar som en anammar. Driften är en 

manlig roll, medan objektet för driften blir den kvinnliga rollen: förföra och vara förförisk, 

erövra och överlämna sig, att åtrå och vara åtråvärd, detta är enbart några få saker som en lär 

sig genom de olika manus som existerar och de är specificerade till vad för könsidentitet en 

har. Manusen framhäver ett skådespeleri där en lär sig hur en ska bete sig och känna i relation 

till andra individer och situationer. Det är här det ”konservativa” och stereotypa idealet av sex 

fortsätts reproduceras, där kvinnan blir den passiva parten eftersom det är vad som förväntas 

ur ett samhälleligt perspektiv, inte enbart individuellt (Simon & Gagnon, 1986, ss. 108-110).  

Livet är en process, beteenden ändras, värderingar ändras, men det finns alltid något en måste 

förhålla sig till. Sexuella domäner och sexuella manus, är något som har makten till att 

auktorisera ett visst beteende eller förhållningssätt gentemot andra, som även existerar på en 

institutionaliserande nivå. De sexuella manusen blir något som påverkar individers beteenden 

och skapandet av sig själva, där de psykologiska aspekterna enbart blir konsekvenser som 

uppstår i parallell med den sociala processen och de olika sexuella sammanhang som en får ta 

del av (Simon & Gagnon, 1986, ss. 112-115). Med andra ord blir sexuella manus något som 

skapas inom en och skapar ett visst förhållningssätt och beteende gentemot det sexuella, där 

en skapar en uppfattning om hur en bör vara, hur ens känslor ska vara eller exempelvis, om 

man ska vara passiv kontra aktiv i den sexuella praktiken. Detta förespråkas från externa 

värderingar och implikationer, men även som tillslut förespråkas inom sig själv. 
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4. Metod och material 
Mitt material tillkommer till min studie genom sex semistrukturerade kvalitativa intervjuer 

med kvinnor jag känner. Kvinnorna tillhör inte enbart den heterosexuella falangen, utan de är 

även pansexuella och bisexuella som har erfarenhet av både mainstreampornografi och 

sexuellt umgänge med män. Intresset ligger i hur kvinnor blir påverkade av mainstream 

heterosexuell pornografi i förhållande till heterosexuella praktiker. Erfarenheter och 

berättelser om detta fenomen är något jag vill framföra, vilket gör det lämpligt med en 

kvalitativ intervjumetod, av den orsaken att uppmärksamheten ligger i hur praktiker skapas 

genom något visuellt.  

Mina informanter har tillkommit av en villighet att participera genom att de har hört mig tala 

om mitt intresse för denna uppsats. Alla informanter har en relation till mig, vilket i början 

skapade lite oro om att använda sig av människor en känner är godtagbart inom forskning. 

Men villigheten gjorde att jag ville prova en ny ingång, som jag aldrig provat förut i relation 

till kvalitativa intervjuer. Lisa M. Tillmann-Healy skriver i sin artikel ”Friendship as Method” 

(2003) om vänskap som en kvalitativ metod inom etnografiska fält. Hon påbörjar sin artikel 

med att definiera vänskap i hänvisning till William K. Rawlins (1992): 

Somebody to talk to, to depend on and rely on for help, support, and caring, and to have fun and 

enjoy doing things with (Tillmann-Healy, 2003, s. 730). 

Tillmann-Healy berättar om hur hon fick motstånd när hon framförde budskapet om vänskap 

som en ingång till metod. Detta argumenterar hon för genom att säga att fältarbete liknar 

vänskap eftersom båda fenomen handlar om att existera i en värld tillsammans, de grundar sig 

på samma premisser. Fältarbete utgår från att undersöka hur människor tolkar och förstår 

världen genom interaktion och att etablera en ingång till det fält en ska studera, en förhandlar 

om olika roller och skiftar mellan dessa beroende på kontext och situation. De olika band som 

existerar inom fältarbete och vänskap, utvecklas och ”de andra” blir tillslut ”vi” i processen av 

att skapa en relation:  

As we deepen our ties, we face challenges, conflicts and losses.We cope with relational dialectic, 

negotiating how private and how candid we will be, how seperate and how together, how stable and 

how in flux. One day, finite projects- and lives- come to an end, and we must ”leave the field” 

(Tillmann-Healy, 2003, s. 732).  

Vad Tillman-Healy skriver om, likheterna mellan fältarbete och vänskap, är hur jag 

argumenterar för mitt val av att använda mig av bekanta människor som informanter samt 
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hennes synsätt att objektivitet inte kan existera inom forskning (Tillmann-Healy, 2003, s. 

733). Jag anser att vänskap eller bekantskap är en positiv aspekt inom forskning. Om 

informanter har erfarenhet eller vetskap om fenomenet en väljer att forska om gör det att tid 

och energi sparas inom forskningen genom att relationen mellan forskare och forskarsubjekt 

redan är etablerad.  Jag hävdar inte att det inte finns problematik med att använda sig av 

människor en redan känner, men om medvetenhet finns angående vart det kan uppstå problem 

eller vad för svagheter som finns gällande denna metod, så kan den vara positiv att använda 

sig av. Något annat som Tillmann-Healy tar upp är den emotionella kapaciteten inom 

intervjumetoder och speciellt när en intervjuar bekanta, kommer det dem säger förändra din 

syn på dem eller kommer deras syn förändras gentemot det du säger? Som forskare är det 

viktigt att kritisera sig själv, där ditt förhållningssätt till den andra personen kan påverka vad 

som sägs men även ens situering och maktposition i förhållande till sitt forskarsubjekt 

(Tillmann-Healy, 2003, ss. 740-743). Jag har varit väldigt mån om att dela med mig av 

erfarenheter inom intervjuerna för att få mina informanter att känna sig bekräftade angående 

vad de delar med sig och att de inte är ensamma. Dessutom har jag gjort detta för att förmedla 

att intervjuerna inte handlar om att jag ska kritisera eller ge ett rätt svar, utan att min position 

som forskare har varit att försöka förmedla deras budskap och erfarenhet och lära känna 

varandra på ett nytt sätt sinsemellan.  

Mina intervjuer har utgått från ett kvalitativt semi-strukturerat förhållningssätt då jag har haft 

generella och öppna frågor om pornografi tittande, kontexter inom mainstreampornografi och 

hur de anser att representationen inom mainstreampornografi ser ut och på vilka sätt det har 

påverkat dem. Min intervjuguide har jag använt mig av i alla intervjuer, men mycket som 

uppstår i materialet är något som de självmant berör genom att ha svarat på mina frågor eller 

sett kopplingar mellan frågan och deras erfarenhet. Jag är medveten om att dessa sex 

informanter inte kan ge ett helhetsperspektiv för hur kvinnor blir påverkade av 

mainstreampornografin, detta på grund av att villigheten till att participera grundar sig i 

kritiska reflektioner som mina informanter redan hade påbörjat i förhållande till sig själva och 

deras förhållningssätt till mainstreampornografi. Men även för att mina informanter blev 

intresserade av att delta i denna studie på grund av de ansåg att debatten kring 

mainstreampornografi i förhållande till kvinnor, inte blir synlig.  

Informanternas åldrar sträcker sig mellan 20–30 år. Eftersom att koncentrationen ligger på 

mainstreampornografi, är det relevant att använda mig av kvinnor mellan 20–30 årsåldern, för 

att denna grupp anser jag har varit med i processen av uppkomsten av digitalisering och 
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pornografins kapitalistiska agenda att göra mainstreampornografi till något alldagligt. Jag 

benämner även bara åldersspannet istället för exakt ålder för mina informanter på grund av 

etiska skäl att försöka anonymisera dessa människor som jag känner, så gott som det går. 

Mina informanter har olika etniciteter och klasstillhörigheter samt olika sexualiteter, detta på 

grund av att jag vill ge en representation inom denna studie, även om denna uppsatsen inte 

blir en universell förklaring. De identifierar även sig som feminister och detta var inte ett 

kriterium för att vara med i denna studie. Detta kan ha varit en påverkan inom intervjuerna då 

de redan erhållit ett kritiskt perspektiv genom feminismen. Alla mina informanter började titta 

på mainstreampornografi när de var små till en senare ålder, men har numera gjort ett aktivt 

val antingen medvetet eller undermedvetet, att inte titta på den typen av pornografi. Men alla 

tittar fortfarande på någon typ av pornografi.  

Vad innebär då en kvalitativ intervju? Steinar Kvale och Svend Brinkmann skriver i sin bok 

Den kvalitativa forskningsintervjun (2014) om den kvalitativ forskningsintervju som 

kontextuell. Kvalitativ forskning generellt, utgår från en kontextuell grund där fenomen 

endast kan bli förstådda utifrån sammanhang. Kontext kan vara allt från kultur eller samhälle 

till specifika situationer, där intervjun i sig, blir en egen kontext som producerar kunskap i 

mötet. Begreppet ömsesidighet är något som måste tas på allvar, då ömsesidigheten mellan 

intervjuaren och informanten, närmar sig tillsammans förhållandet mellan kontext och helhet 

där delar även hjälper till att konstituera varandra (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 119).  

Ömsesidigheten blir en del av ett skapande och villighet till att producera kunskap 

tillsammans, vars smådelar eller det som sägs under intervjun hjälper till att konstituera en 

bild av en viss verklighet.  

Kvalitativ forskningsintervju ämnar sig att förstå världen genom levda erfarenheter från 

individer och grupper och intervjuer blir inte enbart en produktion av kunskap och delande av 

erfarenhet och ens verklighet, utan även en konstruktion av individers identiteter och 

subjektiviteter. Det ska inte ämna sig till att ge en universell förklaring eller kunskap, utan 

meningen är att framföra olika subjektiviteter i relation till kontexter och erfarenheter som ger 

en möjlig förklaring eller en viss kunskap om världen genom kritiserande och analyserande. 

Att förstå oss själva och vår kontext, är en del av processen att kunna förstå andra och deras 

kontext (Kvale & Brinkmann, 2014, ss. 122-124).  

För att kunna analysera intervjumaterialet kommer jag att använda mig av en kvalitativ 

innehållsanalys (Kvale & Brinkmann, 2014) då jag kommer dela upp materialet i olika teman 
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i förhållande till det som blir synligt inom intervjumaterialet och sammankoppla de olika 

teman med de teori och begrepp jag har valt att utgå ifrån. 

4.1 Etik 

Om en ska bedriva forskning, är det viktigt att reflektera över sin egna positionering i 

förhållande till forskningen och forskningssubjektet för att vara medveten om maktbalansen 

som kan uppstå inom forskning och intervjuer i detta fall. Vem är jag, varför gör jag detta och 

vad för kunskap har jag? D. Soyini Madison (2005) skriver att detta är av nödvändighet på 

grund av att en måste vara medveten om maktskillnader och status, om medvetenheten inte 

existerar blir en blind av det som informanten berättar för att perspektiven försvinner i sin 

egoism (Madison, 2005, kap 2, ss. 7-14). Denna maktrelation är något jag har tagit hänsyn till, 

även i analysen av materialet då jag är medveten om att tolkningar är något subjektivt. I 

intervjuerna har jag koncentrerat mig på att försöka skapa en sådan trygg miljö som möjligt, 

exempelvis har jag bett informanterna om att mötas på en plats där de känner sig trygga att 

prata om sådana privata saker som pornografi och deras heterosexuella praktiker, men jag har 

även lagt vikt på att förmedla att om någon fråga gjorde dem obekväma, var det inte 

nödvändigt att besvara den frågan.  

Jag har använt mig av Vetenskapsrådet (2017) och deras grundprinciper kring forskning och 

etik, då intervjuerna har utförts med informerat samtycke. Jag har påtalat studiens grund, vad 

den handlar om, vad jag har för syfte och vad det innebär att delta i forskningen. Jag har även 

påpekat att allt kommer att vara anonymiserat och materialet kommer endast vara i min 

besittning. Jag använder mig av pseudonymer, där vissa informanter valde sitt namn själva 

och vissa ville att jag skulle välja åt dem. Anonymisering kan vara svårt när jag ändå benämnt 

att mina informanter är människor som jag har en relation med. Men mina informanter har är 

medvetna om att inte säga att de har deltagit, samt att jag inte benämner vem det är eller hur 

jag känner dem, för att förhindra att någon får en idé om vem mina informanter är och 

respektera deras privatliv. Uppsatsen benämner även bara ett åldersspann för mina sex 

informanter, för att försäkra att deras identitet inte blir avslöjade.  
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5 Analys 
Min analys kommer disponeras utifrån gemensamma teman som blivit påtagliga inom 

intervjutranskriberingen, dessa teman består av idealbild, fejkarkulturen, penetration och våld 

och övergrepp. Något som är värt att benämna innan jag påbörjar min analys, är att dessa 

informanter har reflekterat om hur det har varit tidigare för dem i sexuella praktiker och hur 

de sett på sig själva. Mycket av detta material framkommer från deras erfarenheter av det 

förflutna, men det förflutna är fortfarande påtagligt inom deras nuvarande sexuella praktiker, 

speciellt deras förhållningssätt under den heterosexuella praktiken, som de själv benämner. 

5.1 Idealbild 

Första temat som jag har valt att analysera är kvinnornas erfarenhet av idealbilder inom den 

heterosexuella praktiken. Att få bekräftelse inom den heterosexuella praktiken för mina 

informanter, existerade mestadels i relation till mannens uppfattning om dem. Jag drar en 

parallell mellan idealbilder, bekräftelse och objektifiering och jag kommer senare att belysa 

senare varför jag gör denna dragning. Men något som jag vill beröra först är hur mina frågor 

gjorde att mina informanter själv ledde in på begreppen idealbild, objektifiering och 

bekräftelse. 

Mina informanter kände sig inte riktigt delaktiga i deras sexuella praktiker och alla belyser att 

de på något sätt, försökt spegla den mainstreampornografiska bilden av hur en kvinna ska 

vara, men även förloppet av det sexuella sammanhanget. Med detta menas att kvinnorna 

koncentrerar sig på hur de ser ut för att se sexig ut, där de försöker spegla det dem har sett i de 

pornografiska filmerna. De känner sig inte delaktiga inom det sexuella sammanhanget då 

koncentrationen ligger på utseendet och deras uppträdande och vad han vill göra under den 

sexuella praktiken. Alla påpekar att de stönat som ”de gör i pornografiska filmer”, och tänker 

på hur dem ser ut. Majoriteten ansåg att fejkstöna var ett sätt för dem att bekräfta mannen. 

Men vad gjorde att dem kände sig bekräftade? 

I: Men du sa att du framhäver bekräftelse för mannen genom att stöna, men vad är det som får dig att 

känna dig bekräftad inom den sexuella akten? 

Sofie: [Paus]  

Jag har tänkt på det och jag bekräftar honom genom att låta, men jag känner mig bekräftad när han 

säger att jag är sexig.  

I: Så du blir bekräftad genom att han tycker du är sexig? 

Sofie: Delvis då. 



19 
 

Här märker jag att det blir en form av motstridighet när jag repeterar det hon precis har 

benämnt. Varför? Det handlar inte om att det är fel att få bekräftelse genom att någon tycker 

att en är sexig, men blev hon tillbakadragen efter min repetition på grund av att den 

representerar något? Är det inte ämnat att en själv ska tycka sin sexuella partner är sexig eller 

attraktiv? Varför blir kvinnan enbart bekräftad genom att mannen uttrycker och ser på henne 

som något sexigt? Varför existerar en skillnad i bekräftelsen mellan könen? Här genomsyrar 

den manliga blicken genom Sofies benämning på sin egna bekräftelse under samlag, kvinnan 

blir den passiva och den som blir objektifierad och mannen kan inte bli sedd som något 

erotiskt eller sexigt (Mulvey, 1992), för han har redan en agens, kvinnans agens blir benämnd 

utifrån mannens.  

Den manliga blicken förespråkar en syn på kvinnan som ett objekt som är till för mannen, 

hans värderingar, hans fantasier och hans bekräftelse av att kvinnan är något av hans intresse 

eller speglar sexighet i hans ögon, gör att objektet definierar sig själv och sitt förhållningssätt 

till sig själv, genom honom (Mulvey, 1992).  

Lucia: /…/ Det är att jag som kvinna ska finnas tillhands och jag ska bli, brutalt uttryckt, jag ska bli 

knullad. Jag är till för att bli knullad. 

Johanna som är en av mina informanter, diskuterar hur hon numera inte tittar på heterosexuell 

pornografi eftersom att hon anser att det representerar en viss typ av sex och våldsamt 

beteende, vilket hon anser sig själv påverkats mycket av. Hon har gjort ett aktivt val till att 

mestadels titta på homosexuell manlig pornografi av den anledningen att hon inte ser sig själv 

som delaktig i den typen av pornografi, hon känner sig inte objektifierad i den manliga 

homosexuella kontexten.  

I: Tänker du nu när du har dragit ur dig själv ur den kontexten, hur du aktivt valt att inte titta på 

heterosexuell pornografi, att det har gett dig ett nytt sätt att reflektera? 

Johanna: Ja, jag har väl reflekterat under senare år eftersom jag har tänkt mycket på hur jag själv är 

under sex. Jag tänker att det är många som är porrskadade och har sex utifrån det samlag som visas 

inom pornografi, det känns inte naturligt, det känns inte som det borde. Man ser sig själv utanför 

sammanhanget. Om det är ljust ute exempelvis, är jag väldigt mån om vad jag gör, det är svårt att 

bara slappna av och njuta för tanken ligger konstant i hur jag ser ut. 

Vad är det då som får Johanna att känna att hon inte kan slappna av och njuta? Vad är det som 

får henne att vara mån om hur hon ser ut i ett sexuellt sammanhang och ser sig själv utanför 

sammanhanget? I relation till mainstreampornografin och vad informanterna har fått ta del av, 
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problematiserar samtliga det utbud och vad för värdering mainstreampornografin producerar i 

förhållande till sexuellt umgänge och hur de har blivit påverkade. 

Johanna: Jag stönade mer på ett visst sätt tidigare i mitt liv, jag gör ju det för jag tycker det är nice. 

Men man kan fråga sig själv varför jag tycker det. Hade jag gjort det om det inte hade varit förväntat? 

/…/ Jag har pratat med mina vänner angående det och flertal av dem tänker inte bara på sitt stönande, 

men även vilken vinkel man är i, hur man ser ut. Det känns som att även om man är medveten så är 

det svårt att komma ifrån.  

En annan av mina informanter berör ungefär samma sak, fast på ett annat sätt: 

Sol: I början när jag började ha sex så var det klart att jag kände att jag behövde leva upp till ett visst 

ideal och den enda idealet jag visste, var ju det som jag hade sett på pornografiska hemsidor. Killarna 

jag låg med först, nu i efterhand förstår man också att de hade kollat på en viss typ av pornografi, 

våra idealbilder möttes helt enkelt. Vi gjorde precis som man gör i pornografin.  

Alla informanter påpekade objektifieringen av kvinnor och dess problematik inom 

mainstreampornografin, men inte enbart i den bemärkelse att det bara är något en får se, utan 

det finns en undermedvetet anammande objektifierande syn som de projicerar över på sig 

själva. Med detta menar jag att mina informanter, på ett eller annat sätt, har erhållit sin 

bekräftelse i heterosexuella praktiker genom män och deras förhållningssätt till dem. De är 

oroliga över utseende, när de har sex tänker dem på olika vinklar för att se mer attraktiv ut, för 

att han ska tycka att hon är sexig. Objektifiering inom mainstreampornografi och ur ett 

generellt perspektiv, framhäver kvinnor på ett visst sätt och hur dem ska se ut. Vad en kanske 

inte tänker på är att representation blir inte enbart något visuellt, det skapar ett beteende. 

Informanterna förväntar sig att bli objektifierade i den heterosexuella praktiken.  

Objektifieringen blir en utgångspunkt för vad mainstreampornografin representerar, där 

idealbilden av hur en kvinna ska vara och se ut under sexakten blir något som dessa 

kvinnorna har mottagit och praktiserat under sina sexuella relationer med män. Här blir 

begreppet representation det grundläggande för förståelsen av deras erfarenhet och syn på sina 

sexuella praktiker, där den objektifierande bilden av kvinnan inom mainstreampornografi har 

blivit något som de tagit till sig i sina egna sexuella sammanhang och som i sin tur påverkat 

deras sexuella manus. De sexuella manusen har blivit något av en undermedveten och 

konkretiserande karaktär och det är här det blir synligt hur de sexuella manusen, även om en 

anser sig vara medveten om problematiken, är något som är svårt att komma ifrån. Det är inte 

enbart är de kulturella manusen som förespråkar denna typ av objektifiering av kvinnor, utan 
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det är även något som blir djupt inrotat i ens egna interpersonella och intrapsykologiska 

manus (Simon & Gagnon, 1986).  

Bekräftelse för dessa informanter, har inneburit en idé om att en kvinna enbart kan bli 

bekräftad utifrån mannens perspektiv. Hans blick, hans syn och värderingar om kvinnan, blir 

det som hon skapar sig själv genom. Det är precis det här Mulvey framhäver med citatet i sin 

artikel hur kvinnan blir något i förhållande vad hon provocerar fram i mannen (Mulvey, 

1992).  

Parallellen mellan idealbilder, objektifiering och bekräftelse grundar sig att kvinnan blir 

delaktig av ett samhälleligt ideal som hon måste utgå ifrån och har svårt att bryta. Med tanke 

på att bekräftelse och objektifiering från män är något som kvinnor lär sig att förvänta sig, blir 

det att utifrån dessa två begrepp som den hegemoniska ”idealbilden” av kvinnan under 

sexuella praktiker kan förstärkas. 

5.2 ”Fejkarkulturen” 

Det andra temat som blir synligt inom mina intervjuer är den så kallade fejkarkulturen som en 

av mina informanter benämnde. Mina informanter upplever att det inte finns någon 

representation inom mainstreampornografi av den genuina kvinnliga njutningen i den 

bemärkelse att det råder en viss syn som gör kvinnan till något av en leksak. Hennes njutning 

och vad hon vill göra eller njuter av, blir inte något uppmärksammat. Denna bild som 

mainstreampornografi förespråkar, spiller över på deras egna levda erfarenhet där 

”fejkarkulturen” blir något verkligt för kvinnor. Men vad menas med denna så kallade 

fejkarkulturen?  

Johanna: Representationen av sex inom mainstreampornografi speglar hur det ser ut, i alla fall inom 

min umgängeskrets. Det är så många som inte kommer eller fejkar. Det är så vanligt bland tjejer. Allt 

ligger på att han ska få komma och jag har verkligen känt det med de flesta jag har haft sex med, 

hans njutning är det som är viktigast, vilket speglas inte bara i pornografin, men i samhället också. 

Vår orgasm blir sekundär. /…/ En kille i pornografi går ner på en kvinna i en minut sen har hon 

”kommit”, det är de här med fejkarkulturen, vi har lärt oss att om han är färdig, då är det färdigt.  

Även om Johanna använde sig av benämningen ”fejkarkultur”, är det synligt i alla 

informanters erfarenheter att de har erfarenhet av att fejka sin orgasm eller ”fejkstöna” för att 

”underlätta” den sexuella akten och bekräfta mannen för det är vad han förväntar sig. De har 

lärt sig att deras upplevelser av sexuella praktiker, inte är av en stor roll i sammanhanget. 

Lucia däremot, verkar sätta fingret på en av flertal aspekter av vad mainstreampornografin 
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förmedlar för kvinnor och benämner vem hon anser är boven till hennes passiva 

förhållningssätt inom heterosexuella praktiker.  

Lucia: Pornografin representerar våldsammare sex och mannens lust, cis-mannens lust. Fokus ligger 

på att han ska bli tillfredsställd och att han ska få sina ”djuriska” drifter besvarade genom att kvinnan 

är i underläge. Det är så det känns för mig. /…/ Någonstans känner jag att det är pornografin som har 

lärt mig att det måste vara teater. Jag tror jag har fakeat mer med män än vad jag har kommit.  

Mainstreampornografi förespråkar en teater för kvinnor enligt Lucia, att de enbart ska ligga 

och ta emot och män praktiserar tagandet i den sexuella akten. Det verkar vara något 

återkommande i alla informanters berättelser om hur män i deras sexuella praktiker, inte ens 

bryr sig om att försöka göra det skönt för dem: 

Magdalena: Det var mycket engångsligg och det var ingen som var intresserad av att låtsas ens. 

I: Vad menar du? 

Magdalena: Att ens låtsas vilja att jag skulle ha det skönt. 

Sol framför begreppet ideal i förhållande till mainstreampornografi och hur det har påverkat 

henne, men alla tre informanter från dessa citat, berör samma sak. Deras njutning eller orgasm 

är inte av vikt: 

I: Så det finns en skillnad i idealbilder mellan kvinnor och män? 

Sol: Ja /…/ Idealbilden för kvinnor blir att tillfredsställa mannen, gå ner på honom och göra som han 

vill och sen kanske man får något själv. Men det finns inga förhoppningar på det för man kan inte 

kräva någonting. Man ska bara ge. /…/ Jag har känt så när jag har haft sex med killar, det är okej att 

jag inte kom för det är så jobbigt ändå. Man vill inte vara till besvär. 

Här blir den manliga blicken inte enbart en betraktelse, utan det blir även en praktik. Det 

handlar inte enbart om hur män tittar på kvinnor eller hur de framställer kvinnor inom media, 

populärkultur och pornografin, utan den manliga blicken härstammar från en idé om att 

kvinnan är ett objekt (Mulvey, 1992). Män har bara blivit delaktig i en struktur som är större 

än dem, men samtidigt något de själva har skapat i förhållande till makt. Representationen av 

kvinnor, det dem har fått ta del av, det dem har sett, det dem har lärt sig, inte bara inom 

mainstreampornografin, utan en generell idé om att kvinnor ska vara underordnade, är bara ett 

sätt för män att bibehålla den makten dem har.  

Simon & Gagnon (1986) påpekar hur de sexuella manusen förutsätter en ”konservativ” blick 

av sexuellt umgänge och de framhäver de den historiska kontexten om hur kvinnors njutning 

alltid har varit i samband med män och proceduren av att avla barn. Mainstreampornografin 
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enligt mina informanter, påvisar ingen ”riktig” njutning för kvinnan, utan det blir uppenbart 

hur kvinnan ska ta emot allt som görs mot henne. Det blir tydligt hur mainstreampornografin 

reproducerar en viss syn och värdering, inte bara i hur sex blir representerat, men även i hur 

kvinnan framställs och hur hennes beteende ska vara i förhållande till mannen. Sol påpekar att 

”man vill inte vara till besvär” och att ”man kan inte kräva någonting”, hur är detta möjligt i 

en akt där det är två parter som existerar? Detta är vad den konservativa blicken av sexuella 

manus och mainstreampornografin representerar.  

Fejkarkulturen är en konsekvens genom porträtteringen av kvinnor och det sexuella 

sammanhanget i mainstreampornografin. Men jag ser samtidigt fejkarkulturen som ett 

handlingsutrymme för kvinnorna, i den mån att det blir ett verktyg för dem att använda sig av 

och ge män sin bekräftelse, även om det bara är en illusion, för de är det som förväntas av 

kvinnor.  

5.3 Penetration 

Endast en av mina informanter, Charlotte, kan få orgasm av endast penetrationssex, de andra 

fem kan inte. Något som var återkommande i alla intervjuer var att penetrationssex är det som 

är av vikt inom mainstreampornografi, men även homosexuell pornografi. Charlotte påpekade 

hennes benägenhet till att vilja ha penetrationssex, men hon kommer självmant med kritik till 

denna benägenhet av penetrationssex: 

Charlotte: Penetrationssex kan man dra parallell till normer och strukturer i samhället, hur kvinnan 

faktiskt lever i ett patriarkat där det är fokus på mannen. Kvinnan ska bli knullad för att påvisa att 

hon är i underordning och för att bli knullad ”krävs” en penis.  

I: Men har du reflekterat över varför penetrationssex själv är något du tänder på? 

Charlotte: Absolut. Definitivt. Jag tänker om fokuset hade legat på kvinnors lust i heterosexuella 

akter av sex, då hade det betytt väldigt mycket för kvinnor och sin egna resa att våga hitta sin 

njutning. Jag tror mainstreampornografins bild av sex har påverkat mig på ett helt annat plan. /…/ 

Det har verkligen påverkat mina heterosexuella relationer när jag haft sex, för jag har tänkt att det är 

viktigt med penetration, både för mig och killen.   

Det har uppstått en form av reflektion hos Charlotte varav hon inser att hennes syn på sexuella 

praktiker med män har påverkats av representationen inom mainstreampornografi. Detta är 

även något Johanna gör anspråk på: 

Johanna: Penetrationssex för mig är viktigt, men jag har undrar varför. Jag kan absolut inte komma 

av det. Det kan vara skönt men man märker också att det är väldigt mycket fokus på det i 

pornografin. Det är viktigast att killen liksom får det så bra som möjligt. 
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Men vad är det som gör att penetration blir av en sådan stor betydelse? Varför är det 

återkommande i alla informanters berättelser att de inser ett problem med deras 

förhållningssätt till penetration? Lucia påpekar den heterosexuella penetrationsakten som 

spiller över på de homosexuella praktikerna, inom pornografi: 

Lucia: Penetration i min värld blir väldigt heteronormativt för det påvisar en syn att penisen ska in i 

det där hålet, det är där det passar, det är då sex blir något ”fullbordat” och det blir synligt inom 

homosexuell pornografi också. Lesbisk pornografi koncentrerar sig på att använda sig av strap-ons 

eller penetrera hårt med fingrarna, homosexuell manlig pornografi koncentrerar sig på att göra någon 

till den undergivna och refererar dem som en kvinna.  

Detta är något som Johanna också tar upp i sin intervju angående representationer och 

kontexter av pornografi, men hon säger något intressant i relation till fallosen:  

Johanna: Penetration är väl någon slags maktgrej tänker jag, att någon ”knullar” mig genom att jag 

blir penetrerad av en penis. Han är den som styr och penisen blir sedd som en allsmäktig gud att den 

ska in. Att fingra någon eller utföra oralsex anses inte vara ”sex” på det sättet enligt människor och 

deras uppfattning, när sex egentligen går ut på att ha ett sexuellt sammanhang med en annan 

individ/individer, oavsett praktik.  

Penetration är kopplad till en penis och andra praktiker är inte av vikt. Johanna berör något 

som jag även fått höra som lesbisk kvinna, att jag inte har haft ”riktigt” sex eftersom att det 

har varit med en kvinna. Jag har inte blivit penetrerad med en penis, därför gälls det inte på 

grund av att en kvinna inte kan göra att jag ”tappar oskulden”, vilket Lucia som identifierar 

sig som pansexuell, också berör. Penisen och penetration blir en symbol för makt genom 

innebörden att penetration är det enda som är legitimt, i förhållande till alla olika sexuella 

praktiker. Penetration blir problematiskt i heterosexuella praktiker när koncentrationen på 

penis och att penetrera vaginan blir det enda som är relevant i en sexuell akt mellan en kvinna 

och en man, då informanternas berättelser påvisar hur deras njutning glöms bort och 

penetrationen framkallar kvinnan som undergiven. Detta är förutsättningarna de sexuella 

manusen skapar då det kulturella manuset (Simon & Gagnon, 1986) grundar sig i ett 

patriarkalt samhälle och den manliga blicken förespråkar en värdering att kvinnan endast är 

ett objekt som är till för hans njutning.  
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5.4 Våld och övergrepp 

Jag frågade min informant Lucia om hennes benämning på mainstreampornografi och om det 

finns en påtaglig kontext en kan se i pornografin. Hon var den enda som specifikt benämnde 

våld och övergrepp i relation till mainstreampornografi, som hon själv har erfarenhet av: 

Lucia: Mainstreampornografi är något som är mansdominerat. Det är männen som styr. Det finns en 

viss bild inom mainstreampornografin att kvinnan är den som ska ge sig till mannen och han ska vara 

det sexuella djuret som attackerar, tar för sig. Det kan vara analsex mot folks vilja och tjatsex 

exempelvis. Hur mainstreampornografi ser ut, projiceras ut i samhället och våldsamt sex är det som 

blir okej. /…/ man ser en brud som tvingas ge oralsex till en man och hon spyr samtidigt för han 

trycker ner den så långt i hennes hals. Din första reaktion som människa och överlevnadsinstinkt är 

att du puttar bort eller agerar mot något du tycker är fel. Du skriker eller slår, men i detta läget, man 

tycker inte om det men man gör det för att killen vill liksom. Tills man senare kanske i vuxen ålder 

om ens då, inser att det snarare övergår till ett övergrepp. Jag kan se ett mönster i hur det har påverkat 

mig negativt och hur det också har gjort att jag någonstans [Paus] inte vetat om att jag blivit utsatt för 

ett övergrepp. 

Lucia försöker inte framhäva att mainstreampornografi är det som har gjort att hon har varit 

med om övergrepp, men hon ser en koppling i vad hon har ”tillåtit” att hända för hon har haft 

bilden av att det är så det ska vara. Hon är ett objekt som är till för mannen och vad han vill 

göra. Sol är en annan informant som berör samma ämne: 

Sol: Jag har haft sex med en man som man märkte hade kollat på en specifik sorts av pornografi, som 

jag inte gick igång på. Men tänkte att jag kanske kan testa det för att det var något som jag inte hade 

testat förut. /…/ Han brydde sig inte riktigt. Det var inte som att han frågade om det var okej och om 

jag ville testa det, utan han bara körde. 

Sol och Lucia benämner samma saker, fast på olika sätt. Männen tar åt sig utan att fråga.  

De sexuella manusen förespråkar en kulturell kontext som blir till beteenden i sexuella 

sammanhang och som även är könsuppdelade där män har sina sexuella manus och kvinnor 

har sina. Den ”konservativa” och stereotypa idealbilden av sexuella praktiker (Simon & 

Gagnon, 1986), har skapat en idé av att kvinnan ska vara passiv och underordnad i förhållande 

till män. Kvinnan blir den som är till för hans njutning och vad han vill och kvinnan används 

som en leksak för hans vilja. Det är även passiviteten som förespråkar att kommunikationen 

mellan parterna inte existerar, för den ska inte existera, speciellt inte för kvinnor. Detta är 

något som Sofie berör i sin intervju: 
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Sofie: Jag har gjort saker som inte varit av njutning för mig egentligen, utan jag har lärt mig att vad 

han vill, är det som ska göras. Men när man försöker kommunicera och påtala exempelvis hur jag 

gillar att få min klitoris stimulerad eller att jag njuter mer om man gör något på ett annat sätt, då tar 

han plötsligt illa upp. /…/ det känns inte värt att poängtera vad man gillar, för de har sin bild och 

ingen förståelse för att kvinnor gillar olika saker. 

Kvinnan lär sig att vara passiv och ta emot medan mannen får göra vad han vill. Människor 

kan ha uppfattningen om att tjatsex i ett förhållande, som Lucia nämner ovan, inte är ett 

övergrepp, men hur kan det inte vara det? Om man måste tjata till sig sex, är det uppenbart att 

den andra parten inte vill participera och ha sex. Mannen har en uppfattning omedveten eller 

medveten, att kvinnan som han har en relation med oavsett vad för sorts av relation, ska ställa 

upp och ha sex med honom på hans sätt och villkor. Kvinnan ska ha ett beteende där hon tar 

emot vad som utförs mot henne, även om hon inte njuter av det eller gillar det. Detta är vad 

mainstreampornografin projicerar över på kvinnor som väljer att titta på pornografi, men även 

på män där de förväntar sig att kvinnor ska vara på det sättet som mainstreampornografin 

porträtterar kvinnor. 

Porrskadad är något som jag har hört om i debatter kring pornografi men även i samtal med 

människor när pornografi blir ett ämne att diskutera, vilket gjorde mig benägen till att ställa 

frågor om detta fenomen. Magdalena är en av dem som belyser båda perspektiven i samband 

med passivitet när jag frågar om begreppet ’porrskadad’:  

Magdalena: Jag tänker att män gör saker som de inte vill. De tror att kvinnor förväntar sig att de ska 

förnedra dem. Det finns ingen kommunikation utan man bara gör det. Mannen blir skadad på det 

sättet att han tror att det finns vissa förväntningar som han känner att han vill och måste leva upp till 

att han kanske till och med gör fel. Han kanske gör något så fel, att det övergår till ett övergrepp, till 

våldtäkt.  

Magdalena lyfter aspekten av att män blir påverkade av mainstreampornografin på ett sätt 

som gör att dem har skaffat en uppfattning om att våldsamt/aggressivt sex faktiskt är något 

kvinnor vill ha, istället för att fråga. Medan kvinnor blir skadade på det sättet att de åsidosätter 

sin egna njutning och lust. Begreppet porrskadad blir något intressant i diskussionen om 

heterosexuella praktiker och generella diskussioner om pornografi, vilket även blev påtagligt i 

mina intervjuer. Alla informanter påpekar ungefär samma saker när jag ställer frågan om hur 

de definierar begreppet ’porrskadad’ och vad det innebär:  

Charlotte: Jag tror att kvinnor förtrycker sin sexualitet genom att vara porrskadade. Och jag tror 

därmed att man inte utgår från sin egen njutning som kvinna, utan det vi har sett i pornografin där 
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den manliga njutningen är utgångspunkten. Kvinnor i heterosexuella relationer tänker att det inte 

spelar en så stor roll med sin egna njutning och därmed förtrycker sig själva. 

Lucia benämner ett psykiskt trauma i relation till ’porrskadad’: 

Lucia: När jag tänker porrskadad i förhållande till män, tänker jag en snubbe som har runkat för 

mycket och har en sjukt skev bild av sex. Men jag kan också se en pojke som egentligen är osäker på 

sig själv och tvingas in i den bilden som mainstreampornografi visar, att det är såhär jag ska vara som 

man. Men porrskadad i förhållande till kvinnor, tänker jag att det blir mer av ett [Paus] mer av ett 

psykiskt trauma, där man förutsätter sig i situationer där man blir utnyttjad, vilket jag har mycket 

erfarenhet av att ha gjort.  

Varför jag inte väljer att ha ’porrskadad’ som ett tema är eftersom ’porrskadad’ refererar till 

två olika innebörder om en talar i termer av man/kvinna. Att titta på pornografi innebär inte 

att en är porrskadad, utan det blir ett beteende som skapas i relation till sexuella sammanhang. 

Charlotte påpekar att ”kvinnor förtrycker sin sexualitet” i den benämning att en utgår från vad 

som representeras inom mainstreampornografi och utför det inom den heterosexuella 

praktiken. Representation blir av vikt genom det människor får se och ta del av, eftersom att 

mainstreampornografi lyfter upp den manliga lusten som det primära och kvinnan som enbart 

ett sexigt objekt. Kvinnor producerar den syn och beteendet, inom sig själva, som de sexuella 

manusen hänvisar till (Simon & Gagnon, 1986). Den manliga blicken (Mulvey, 1992) som är 

påtaglig inom heterosexuell mainstreampornografi och homosexuell pornografi är inte bara ett 

fenomen inom pornografin, utan även i vardagliga processer. De sexuella manusen producerar 

en viss syn och beteende gentemot sexuella sammanhang, där det blir uppenbart att kvinnor 

ska vara på ett sätt och män på ett annat. Kvinnlig njutning framhävs inte även om kvinnor 

numera är mer sexuellt befriade än innan, men den historiska kontexten hänger kvar (Simon 

& Gagnon, 1986) i skapandet av sexuella manus och den manliga blicken. Det blir en 

konstant reproduktion av en viss mentalitet och vad kvinnor är i ett sexuellt sammanhang som 

fortfarande i mina ögon är av en konservativ syn, där kvinnors sexuella njutning är till för att 

producera barn. Eftersom att mainstreampornografin blir hårdare och hårdare, borde det inte 

vara en överraskning att det spiller över på det verkliga livet inom heterosexuella praktiker, 

där våld och övergrepp är en verklighet för kvinnor. 

Kvinnan förtrycker sin sexualitet för med det lärda beteendet och synen som genomsyrar alla 

mina informanters berättelser, gör att det blir en brist på kommunikation inom den sexuella 

praktiken, det blir den så kallade ”fejkarkulturen” som framhävs. Informanterna hittar 

undermedvetet sin bekräftelse genom män och på vilket sätt män objektifierar dem och 
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penetration blir den viktiga aspekten, även om en inte kan komma av det. Det blir en synonym 

för makt och ett tillvägagångssätt inom alla sexuella praktiker och patriarkatet är det som 

möjliggör denna typ av makt eller negligering gentemot kvinnor i heterosexuella praktiker, för 

det handlar om att hålla kvinnor i en underlägsen position då män ska vara dem som styr. Att 

vara porrskadad är inte själva problemet det är en konsekvens av något. Det är en konsekvens 

av strukturer och patriarkatet.  
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6 Slutsats 
Denna uppsats ämnar sig inte att ge en universell förklaring till på vilket sätt kvinnor påverkas 

av mainstreampornografi, men mainstreampornografin är faktiskt något som bör diskuteras, 

kritiseras och reflekteras genom flera perspektiv. Materialet visar på att alla informanterna har 

liknande erfarenheter, då bekräftelse genom objektifiering, att fejka, vikten av penetration och 

våld och övergrepp blir något verkligt. Mainstreampornografin producerar ett specifikt sätt att 

ha sex på och vems njutning och agens som är den primära. Kvinnor ska bete sig på ett sätt i 

förhållande till mannen och den sexuella akten. Allt från att ”tillåta” saker att hända inom 

sexuella praktiken som de inte har godkänt eller kommunicerat om, för att de har eller har haft 

inbillningen om att det är så det ska se ut, för det är den typ av 

aggressivt/våldsamt/förnedrande sex som representeras inom mainstreampornografin. Till att 

låta sammanhanget lämnas i mäns händer för att de har blivit sedda som något utan agens.  

Den gemensamma grunden för alla teman som har gjort dessa erfarenheter en verklighet för 

mina informanter, är passivitet, vilket de två teorierna jag har tagit upp i denna studie, berör i 

ett underliggande koncept. Passiviteten som kvinnor indoktrineras in i, gör att kvinnor på ett 

eller annat sätt förtrycker sin sexualitet. Det bidrar till att det blir en brist av kommunikation 

inom den sexuella praktiken och ”fejkarkulturen” blir en verklighet. Kvinnorna i denna studie 

hittar undermedvetet sin bekräftelse genom sina sexuella praktiker med män, då mäns 

förhållningssätt är det dem skapar sig själv genom. Penetration blir ett maktspel när andra 

komponenter av kvinnlig njutning, inte framhävs inom den heterosexuella praktiken och 

passiviteten möjliggör denna typ av verklighet då negligering av kvinnors njutning är något 

återkommande i mina informanters erfarenheter. Jag ser på mainstreampornografi som ett 

verktyg för att förstärka de binära stereotypiska könsrollerna och hålla kvinnor i en 

underlägsen position, då män ska vara dem som styr. 

Mainstreampornografi har skapat negativa konsekvenser för informanterna inom deras 

heterosexuella praktiker, då de har anammat beteenden som förutsätter dem i en position där 

deras njutning inte tas på allvar av män, hans penis och vad han vill, blir det primära. 

Mainstreampornografin är uppenbarligen inte den enda aspekten, utan mainstreampornografi 

speglar enbart en struktur som människor redan lever i, där makt gör utrymme för vad som 

ska representeras och produceras, exempelvis värderingar, beteenden och olika 

förhållningssätt.  

Diskussioner och vidare forskning om pornografins påverkan, anser jag är av stor relevans, då 

mina informanter berör flertal aspekter som är negativt för kvinnor, men även män och hur 
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sexuellt våld blir något som normaliseras. Samtliga informanter berörde tillgänglighet av 

pornografin och hur det påverkade dem och hur det kommer att påverka framtida generation, 

men detta fenomen har inte varit av koncentration i denna studie vilket skulle kunna vara av 

intresse att forska vidare på. En annan aspekt som kan vara av relevans att forska vidare på är 

hur kvinnor kan vara medvetna, kritiska och reflektera kring deras förhållningssätt i 

heterosexuella praktiker men samtidigt inte kunna bryta sig loss från de sexuella skripten som 

råder.  
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Intervjuguide: 
Hur definierar du dig själv? 

Tittar du på pornografi? Vad för erfarenhet har du av mainstreampornografi? 

Skulle du kunna berätta vad för slags pornografi du tittar på?  

Hur skulle du definiera mainstreampornografi? 
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Vad ser en i dessa filmer? Har du erfarenhet av att det finns en viss kontext? 

Anser du att representationen av sex inom pornografin, har påverkat dig på något sätt? På 

vilka sätt då? Hur? 

Begreppet sexualitet, vad betyder det för dig? Vad innebär det? 

Begreppet lust? Hur ser du på representationen av dessa fenomen inom pornografin? 

Hur ser sexuella praktiken ut inom mainstreampornografi? Vad anser du att fokuset ligger på? 

Vad för sorts av sexuell praktik? 

Porrskadad, har du hört talas om detta begrepp? Vad tror du det har för betydelse när det 

gäller själva sexakten? Varför har detta begrepp kommit till att existera? 

Har mainstreampornografi påverkat dig som kvinna, i heterosexuella relationer?  (Du kan 

själv bestämma definitionen av relation) 

Finns det en skillnad i vad för pornografi en väljer att titta på? Vad för skillnad? För vem?  

Ser du en vikt av att tala om pornografi? Varför, varför inte?  

Vad anser du att de negativa aspekterna med mainstreampornografi är? 

Vad anser du att de positiva aspekterna med mainstreampornografi är? 

Varför har pornografin blivit mer debatterad om på sistone? 

Vart skulle du ställa dig i förhållande till mainstreampornografi? Varför? 

Vad för budskap anser du existerar inom mainstreampornografin?  

Anser du att pornografin är ämnad för en viss grupp? Varför, varför inte? 

Hur ser du på kvinnlig masturbation? Hur representerar mainstreampornografi detta fenomen? 

Normer för kvinnor inom mainstreampornografi? 

 


