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Abstract 

This study’s aim is to investigate the digital aspects of camming and what possibilities, risks 

and threats cam-girls face. Furthermore the study intends to examine the feministic 

possibilities and aspects of camming and if pornographic material produced by cam-girls can 

be considered feminist porn. Therefore several feminists and their approaches to technology, 

sex work and pornography are discussed and compared to evaluate if the work of cam-girls 

could be feministic. This study is analyses text and symbols in interviews and studies in web 

articles, journal articles, e-books, documentaries and YouTube-videos. The study uses 

secondary sources exclusively. The findings of the study show that cam-girls have found 

positive aspects of their work that are made possible through the digital nature of camming. 

The possibility of interaction can mean personal and strong relationships between cam-girls 

and their consumers, which is financially beneficial for the women. However, researchers and 

cam-girls have also found aspects that can be negative with camming and cause cam-girls to 

quit. The digital nature of camming may make threats to cam-girls harder to notice because 

enemies can hide behind anonymity. Furthermore the feminist debate surrounding porn shows 

the complexity of determining if cam-girls’ videos can be considered feminist porn, because it 

depends on which feminist approach you take.   

Keywords: Cam-girls, camming, feminism, feminist porn, pornography, sex work, 

cyberfeminism, digital culture, technology, cybersex 
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1. Inledning 

1.1. Introduktion 

I dokumentären Hot Girls Wanted (Bauer & Gradus, 2015) följer tittarna flera unga kvinnor 

som har rest till Miami för att jobba inom porrindustrin. En av dem är Rachel som i början av 

filmen berättar om fri hur hon känner sig, då hon har kommit bort från sin hemstad och sin 

familj och får göra något som hon vill. Senare i filmen ser tittarna hur Rachels attityd har 

förändrats. Efter att hon har filmat en scen med en medelålders man där hon spelade en osäker 

oskuld, berättar hon frustrerat för kameran hur hon känner sig som ”processed meat” och hur 

det aldrig handlar om tjejen, hon känner sig som ett redskap. ”They don’t actually care who 

you are”, säger hon till kameran.  

Senare i filmen berättar Rachel om hur hon gjorde en scen som innebar oralsex, men när hon 

hade filmat halva scenen fick hon reda på att resten skulle inkludera ”facial abuse” i formen 

av ”tvingat” oralsex. ”Facial abuse” innebär våld och förödmjukelse där någons ansikte är 

involverat.  Rachel berättar hur hon kände sig osäker, rädd och att hon inte visste om hon 

kunde säga nej. Är det så här våldtäktsoffer känner sig? frågar hon retoriskt kameran (Bauer 

& Gradus, 2015).  

Filmen målar en väldigt tragisk bild av dessa unga tjejer som i början av filmen har mycket 

optimism men mot slutet uttrycker att de känner sig otrygga och olyckliga. Uppföljarserien 

Hot Girls Wanted: Turned On (Bauer & Gradus, 2017) är dock väldigt annorlunda. Serien har 

olika teman för varje avsnitt och handlar i stort sett om sex, pornografi och relationer och hur 

dessa har påverkats av digitalisering. I avsnittet ”Owning It”, följer tittarna Bailey Rayne.  

Bailey jobbar inom porr men inte som Rachel arbetade. Bailey berättar att hon bara gör ”solo 

shows” och som tittare får vi se henne sitta framför en dator och prata med folk. Som cam-girl 

filmar hon sig själv med en webbkamera medan andra kan titta live.  

Bailey ser sig själv som en affärskvinna. Hon tittar på statistik i sitt cam-room och bestämmer 

vilka gäster hon ska ge mest uppmärksamhet. Hon hittar också på andra sätt att tjäna pengar 

på, som att sälja personliga föremål och ha mer sexuella sociala medier-konton som hennes 

fans kan betala för. Bailey verkar älska vad hon gör och hon berättar hur hon känner sig trygg 

med att filma sig själv i sitt hem. Under avsnittet ser vi också Bailey coacha andra tjejer som 

är nya i porrindustrin och hur hon gör det tydligt för dem att det är viktigt att vara bekväm och 

att äga sitt eget innehåll. 



 

Kontrasten mellan Bailey och Rachel känns väldigt stor. De båda är unga och arbetar inom 

porr men på väldigt olika sätt. Trots att Bailey varnar för att hennes jobb kan vara isolerande 

verkar hon generellt bekväm och lycklig med det hon gör, medan Rachel verkar bli mer och 

mer nedstämd, otrygg och frustrerad i Hot Girls Wanted (2015).  

Cam-girls är ett väldigt intressant digitalt fenomen, speciellt i jämförelse med mainstreamporr 

och de associationer många nog har med mainstreamporrindustrin; att den är sexistisk och 

tydliga köns- och maktroller.  Cam-girls verkar dessutom bli allt större inom populärkultur, 

2018 släppte till exempel Netflix filmen Cam med en cam-girl som huvudroll (Mazzei & 

Goldhaber, 2018).  

 I Sverige är LiveJasmin.com, en cam-site, på plats 153 av mest populära webbsidor enligt 

Dagens Analys (Karlsson, 2016). Det finns mycket forskning inom pornografistudier men inte 

lika mycket på just cam-girls, trots att branschen växer och blir allt mer påtaglig i medier.  

1.2. Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med denna uppsats är att jag vill undersöka det digitala fenomenet cam-girls för att 

få ett intryck av vilka möjligheter, begränsningar och hot det finns för cam-girls i det digitala 

och det fysiska rummet. Eftersom det finns många olika feministiska perspektiv på pornografi 

och sexarbete, är det också av intresse att försöka besvara frågeställningen – kan pornografi 

skapad av cam-girls anses vara feministisk? 

1.3. Bakgrund 

Miller skriver att cybersex är ett digitalt fenomen där minst två parter söker sexuell 

tillfredställelse. Det är en personlig och sexuell interaktion som har blivit möjlig med datorer. 

Aktiviteter och erotik som relaterar till cybersex utvecklas också i samklang med tekniken 

(Miller, 2011, s. 176). Cam-girls är sexarbetare som deltar i cybersex, man skulle därför 

kunna referera till dem som cybersexarbetare.   

EevieLain, en modell på MyFreeCams, definierar cam-girls som tjejer som får betalt för att 

onanera framför en webbkamera. Cam-girls får betalt i en elektronisk valuta som kallas 

tokens som besökare köper. Men det behöver inte alltid vara sexuellt, camming handlar 

mycket om att bara umgås och underhålla (McGehee, 2015).  
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Cam-girls har funnits ända sedan internetkameror uppfanns men på grund av ny och bättre 

teknik har cam-girl-industrin verkligen frodats, menar Michael Fattorosi, advokat inom 

porrindustrin. Han tror att anledningen till att cam-girls har blivit populära är liveinteraktion 

(Orsini, 2015). 

Den första cam-sidan sägs vara JenniCam som kom ut 1996. Webbsidan var skapad av 

amerikanskan Jennifer Ringley. Besökare på hennes sida kunde läsa blogginlägg och chatta 

med varandra. Jennifer filmade också sig själv ha sex med sin dåvarande pojkvän och delade 

videorna på JenniCam. När hon var som mest populär intervjuades hon av ABC News och 

berättade hur hon ville framställa något äkta och annorlunda från TV (Senft, 2008, s. 15-16). 

Dobson skriver om cam-girls under 2000-talet. Då var cam-sites webbsidor med livevideor av 

tjejerna. Innehållet i videorna varierade och var inte alltid sexuellt (2008, s. 125). Dobson 

identifierar tre typer av tidiga cam-girls. Den första typen är ”cam-girl”, hon är flickig, vänlig 

och representerar femininitet. Hon är inte naken men kan posera provokativt, som att till 

exempel ha på sig korta shorts. Nästa typ är ”cam-whore”. Hon visar sexuellt material och är 

en blandning av sexuellt naiv och sexuellt medveten. Cam-whores är vänliga som cam-girls 

men är inte personliga. Hennes cam-site är mer modern och funktionell och publiken är mer 

behandlade som fönstertittare. Hon låtsas vara omedveten om sin publik. Den sista typen är 

”cam-artist”, de är mer alternativa, pessimistiska och ofta gotiska. De är väldigt sexuellt 

medvetna och är i vissa fall dominerande kvinnor (Dobson, 2008, s. 135-144).  

1.4.  Metod och material 

Pornografi kan ses som ett kontroversiellt och känsligt ämne att prata öppet om, vilket har 

påverkat valet av metoder. I denna studie används sekundära källor, som är publicerade och 

öppna för allmänheten. Om journalisten eller skribenten har låtit publicera och distribuera en 

text, tolkas detta som att de har gett sin tillåtelse att materialet används, förutsatt att man 

uppger referens. Skrivna källor har hämtats från etablerade och respekterade databaser och 

medieaktörer, eftersom det är sannolikt att dessa upprätthåller etiska riktlinjer och följer lagar 

om copyright och distribution. I intervjuvideor och dokumentärfilmer där cam-girls, 

porrskådespelerskor eller skapare av porr medverkar, har man tydligt kunnat se att dessa 

kvinnor aktivt deltar och är medvetna om kameran.  

Denna studie innehåller inga primärstudier eftersom det ansågs svårt att hitta relevanta 

personer till intervjuer eller fokusgrupp, och att en enkät skulle vara svår att distribuera till 
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rätt grupp. I stället används flera studier, intervjuer och filmmaterial som redan fanns och som 

ansågs kunna utgöra tillräckligt med material ihop.   

I denna studie kommer innehållsanalys tillämpas som metod. Det finns många sätt att 

analysera text, men det kan vara bra att börja med att generellt kartlägga materialet. Lindgren 

refererar till Shapiro och Markhoff som definierar innehållsanalysen som en ”systematisk 

reduktion av ett flöde av text (eller andra symboler) till en uppsättning av teman som 

illustrerar närvaron, intensiteten och frekvensen av samhällsvetenskapligt intressanta aspekter 

i texten” (Lindgren, 2011, s. 271-272). 

Innehållsanalys är en passande metod för att undersöka hur ett kulturellt fenomen 

representeras och samhällets attityder till fenomenet, i den här studien är det kulturella 

fenomenet cam-girls. Först måste man bekanta sig med ämnet, sen kan man organisera, 

katalogisera och sortera materialet i undergrupper. Det är sedan lämpligt att kvalitativt 

bearbeta materialet (Lindgren, 2011, s. 276). 

I studien har material först samlats in, sedan har en kartläggning av ämnet gjorts, därefter har 

materialet organiserats, katalogiserats och sorterats efter återkommande formuleringar, teman, 

symboler och värderingar. Alla källor jämfördes med varandra och skillnader mellan 

diskursen i de olika källorna uppmärksammades. Resultaten från den kvantitativa 

innehållsanalysen analyserades sedan mer kvalitativt genom att resultatens innebörd 

ifrågasattes. 

Anledningen till att flera webbartiklar och intervjuer användes var för att det var svårt att hitta 

cam-girls att intervjua till primärmaterial. I artiklarna uppmärksammades delar där cam-girls 

själva beskriver sina jobb och vad de anser som positivt och negativt med dessa. De delar av 

artiklarna där det upplevdes att journalisterna hade egna värderingar i ämnet undveks för det 

mesta, eftersom kvinnornas perspektiv ansågs mer relevant för studien. Dock användes 

journalisternas bakgrundsfakta, som kontrollerades och jämfördes med andra källor för att få 

en mer rättvis bild av ämnet. Citat från cam-girls och andra inom porrindustrin som blev 

intervjuade, användes och parafraserades, eftersom deras egna ord värderades som mer 

relevanta än journalisternas beskrivning.  

Totalt användes åtta webbartiklar varav vissa innehöll intervjuer med flera cam-girls. För att 

få en mångsidig bild av ämnet användes olika källor som innehöll både negativa och positiva 

aspekter av camming. 
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Webbartiklarna analyserades och jämfördes så att återkommande teman, t.ex. olika aspekter 

av camming och upprepade uttalanden från olika cam-girls identifierades. Detta gjordes för att 

förstå vilka möjligheter och risker som finns med camming, vilka aspekter som anses vara 

viktigast, hur kvinnorna upplever att det digitala har påverkat och om det finns aspekter som 

kan uppfattas som feministiska.  

I studien användes flera filmkällor där man får höra cam-girls egna ord och dessutom får 

ytterligare en inblick i hur deras arbetsdagar ser ut. Dels användes dokumentärerna Hot Girls 

Wanted (Bauer & Gradus, 2015), Hot Girls Wanted: Turned On (Bauer & Gradus, 2017) och 

Cam Girlz (Dunne, 2015). Andra filmkällor var videoreportage av As/Is (2015) och 

BuzzFeedVideo (2018), där reportrar träffar cam-girls och intervjuar dem samt YouTube-

videor av före detta cam-girls.  

Dokumentärerna verkade vilja ge en bestämd bild av mainstreamporrindustrin och cam-girls. 

Hot Girls Wanted: Turned On (2017) som visar cam-girl Bailey Rayne, och feministiska 

porrproducenter som Erika Lust, innehåller många feministiska teman. Cam Girlz (2015) 

framställer cam-girls på ett väldigt positivt sätt, medan Hot Girls Wanted (2015) som 

fokuserar på mainstreamporr visar mainstreamporrindustrin på ett negativt sätt. Därför var det 

viktigt att ha i åtanke att dessa källor kanske var vinklade och exkluderade vissa perspektiv.  

I dessa filmer och videor får man en bild av hur kvinnorna arbetar och därmed kan man skapa 

en egen uppfattning i stället för att läsa vad någon annan har tyckt. Dock visar filmerna inte 

allt och man får inte höra vilka frågor som ställdes bakom kamerorna. Därför har man som 

tittare inte fullständig tillgång till dessa kvinnors värld.  

För att få en mångsidig bild söktes det efter källor som inkluderade både positiva och negativa 

aspekter av camming. Eftersom mycket av filmmaterialet presenterade cam-girls på ett 

positivt sätt söktes andra videor där camming kritiserades. Därför har tre YouTube-videor av 

kvinnor som har varit cam-girls använts. Detta för att få en inblick i orsakerna till att kvinnor 

slutar med camming. Dessa videor jämfördes för identifiera vilka positiva aspekter som fick 

dessa kvinnor att först börja med camming och vilka negativa aspekter som sen fick dem att 

sluta.  

Filmkällorna användes också för att man lättare skulle se olika personligheter, bakgrunder, 

etniciteter, åldrar och kroppstyper och få en uppfattning om mångfalden i porrindustrin och 

cam-girl-industrin. De olika kvinnornas sätt att klä sig, tala, uttrycka sig sexuellt och kreativt 
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samt strategier för att tjäna tokens uppmärksammades och jämfördes för att kunna besvara 

frågor som: ”vad är camming” och ”vilka kvinnor kan vara cam-girls”.  

Eftersom det skrevs mycket i webbartiklarna och studierna om cam-sites, kändes det relevant 

att undersöka olika cam-sites. De tre sidor som återkom mest i webbartiklarna och studierna 

undersöktes; MyFreeCams, LiveJasmin och Cam4. Deras betalningssystem och regler 

jämfördes och gav kontext till andra källor, detta gav en uppfattning av hur stor kontroll 

sidorna har över cam-girls och vilka möjligheter de ger kvinnorna.  

Det fanns inte mycket forskning på cam-girls, men tre studier hittades och användes. Theresa 

Senfts och Amy Dobsons studier var äldre och användes därför mer till bakgrundsfakta, mer 

om dessa studier finns i avsnittet ”Tidigare forskning”. Kavita Ilona Nayars akademiska 

tidskriftsartikel och studie Working It: The Professionalization of Amateurism in Digital Adult 

Entertainment (2017) var mer modern och innehöll intervjuer med fyra cam-girls.  

Det är viktigt att ha i åtanke att de kvinnor som syns i intervjuer och filmer och som beskrivs i 

artiklar, har valt att synas. Förmodligen älskar de sina jobb och har mycket positivt att säga 

om camming. Cam-girls som är mer negativa syns kanske inte lika mycket. Dessutom vill 

filmskapare, journalister och forskare förmodligen säga något med sina filmer, artiklar eller 

studier - de vill komma till en slutsats eller berätta en historia. Därför fanns det en 

medvetenhet om att personerna som stod bakom det material jag använde kan ha vinklat 

intervjuer eller regisserat och klippt sitt filmmaterial på ett speciellt sätt. 

Denna uppsats fokuserar på kvinnor som identifierar sig själva som cam-girls. Män finns 

också i branschen och likaså par, men kvinnor som oftast filmar ”solo-shows” är vanligast och 

är de som undersöks. Källorna som hittades fokuserade på cam-girls i USA och 

Storbritannien. Dock kan camming se väldigt annorlunda ut i andra länder, därför kommer 

sextrafficking av cam-girls i Rumänien och barn som tvingas in i camming i Filippinerna tas 

upp. Fokus ligger inte på sextrafficking eller barnpornografi men det ansågs värt att nämna. 

1.5. Teori 

Cam-girls är ett digitalt fenomen som till skillnad från mainstreamporr inte skulle existera 

utan digital teknik. Ett antal teorier om digitala kulturer har använts i studien, dessa ansågs 

passande för de teman och digitala aspekter som återkommer i material om cam-girls. Det 

finns flera olika digitala aspekter som är intressanta med cam-girls, därför har ett par av dessa 

delats upp och parats ihop med teorier. För det första är det av intresse att analysera hur 
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konvergens har påverkat cam-girls. Därför kommer Henry Jenkins koncept om 

mediakonvergens och Axel Bruns koncept om ”produsage” att användas. 

Enligt Henry Jenkins har konvergens förändrat strukturer inom medieindustrin och orsakat en 

deltagarkultur där medier blandas med varandra. Detta har också orsakat ett maktskifte där 

gränsen mellan konsument och producent har suddats ut (Miller, 2011, s. 81-82). Bruns 

utvecklar detta genom att säga att produktion och distribution av media har demokratiserats 

och gjort det lättare för konsumenter att bli producenter. Han kallar denna blandning av 

producent och konsument för ”prosumer” (Miller, 2011, s. 87). 

Dessutom kommer Ciclitiras, Kibby och Costellos uttalande om hur porrindustrin har 

förändrats av denna nya relation mellan konsumenter och producenter att tas upp. Giddens, 

Rheingold och Tönnies teorier om nätgemenskaper och relationer på nätet och Fotopoulous 

syn på hur den kvinnliga kroppen ses som en vara, är andra teorier om digital kultur som 

kommer användas i analysen.  

För att kunna besvara frågeställningen om cam-girls videor kan vara feministiska har olika 

feministiska teorier på det digitala och porr valts. Dels kommer Donna Haraway och Sadie 

Plants cyberfeminism att användas. 1985 skrev Donna Haraway i sin A Cyborg Manifesto att 

vi alla kommer bli cyborger, dvs. dels mänskliga, dels maskiner. Haraway skrev att internet 

kan ge möjligheter för dekonstruktion av traditionella könsroller och därmed kan de innebära 

frigörande möjligheter för kvinnor. Hon menar att på internet kan kvinnors identiteter vara 

separata från deras kroppar vilket innebär att de lättare kan utmana patriarkala strukturer i 

samhället (Miller, 2011, s. 164). 

 I och med internet blev cyberfeminism ett samlingsord för kodare, kvinnliga tänkare och 

medieskapare som bildade ett nätverk online. Cyberfeminister började fråga: Kan vi använda 

teknik för att hacka koder om patriarkatet? Kan vi undgå patriarkatet och könsroller online? 

(Scott, 2016). Sadie Plant ansåg att digital teknik skulle skapa en ny relation mellan kvinnor 

och maskiner och att det var kvinnor, inte män, som skulle frodas i en digital tidsålder 

(Wajcman, 2009, s. 147 - 148). 

Det finns dock kritiker till cyberfeminism, som bland annat technofeministen Judy Wajcman 

som anser att Haraways föreställningar om en virtuell utopi är för optimistiska. Wajcman 

anser också att internet kan stärka könsroller och refererar till studier som har visat att de 
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flesta kvinnor använder webbsidor som representerar traditionella feminina värderingar, som 

webbsidor om mode, skönhet och familjeliv (Lindgren, 2017, s. 174-175). 

Det finns också feminister som har olika perspektiv på pornografi. Den feministiska debatten 

om pornografi verkar stå mest mellan sex-positiva eller liberala feminister för porr och anti-

porr eller radikala feminister mot porr. På sidan som är för porr kan man göra en annan 

distinktion mellan de som främst är emot censur och de som främst är för positiva 

inställningar till sex. Texter från olika feminister som representerar dessa tre sidor har valts, 

för att ge studien en mångsidig bild av hur olika slags feminister ser på pornografi.  

De som har valts för motsidan är de radikala feministerna Andrea Dworkin och Catharine 

MacKinnon och deras argument för att förbjuda pornografi i Pornography and Civil Rights: A 

New Day for Women’s Equality (1988). Framför allt vill Dworkin och MacKinnon förbjuda 

pornografi för att det ökar ojämställdhet mellan könen och är könsdiskriminering (s. 31). 

Dessutom anser de att masskonsumtion av porr leder till våld, diskriminering och våldtäkter 

mot kvinnor (Dworkin, & MacKinnon, 1988, s. 25). 

Den andra sidan representeras av Nadine Strossens argument mot förbud av porr baserat på att 

det skulle innebära censur och Gayle Rubins argument att porr kan vara positivt för kvinnor. 

Strossen tycker att kvinnor inte ska ses som offer för porr (s. 11) och att deras rättighet till fria 

val borde skyddas (Strossen, 1995, s. 14), medan Rubin anser att anti-pornografiaktivisternas 

retorik kan förstärka könsroller (s. 170) och hindra sexuell frigörelse av kvinnor (Rubin, 1984, 

s. 166) 

Eeftersom Dworkin, MacKinnon, Strossen och Rubins teorier är äldre så bedömdes det 

väsentligt att hitta mer moderna källor där kvinnor uttrycker sig om porr. I en debattartikel i 

Svenska Dagbladet 2015 skrev debattörerna att SSU (Sveriges Socialdemokratiska 

Ungdomsförbund) hade beslutat att verka för ett förbud av pornografi, då de ansåg att porr 

behandlar kvinnors kroppar som varor och att sexindustrin behöver angripas för att man ska 

nå ett jämställt samhälle. I artikeln beskrivs också hur CUF (Centerpartiets ungdomsförbund) 

svarade på detta i en annan debattartikel. CUF ansåg att ”ett förbud mot porr förminskar 

kvinnor” (Hammar, & Nylin, 2015). Det finns också mer sexpositiva attityder i mer moderna 

källor, som i bland annat Petra Östergrens bok ”Porr, horor och feminister” (2006). I boken 

intervjuar Östergren kvinnliga sexarbetare och ifrågasätter den kritik dessa kvinnor ofta får 

(Heberlein, 2006). 
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Feministiskt Initiativ (FI) uttrycker på sin hemsida att det finns en risk att porr leder till våld 

och trakasserier mot kvinnor. De menar att bland annat hotellstäderskor drabbas av hur 

manliga hotellgäster påverkas av att titta på porr (”Pornografi och sexualisering”).  

Dessa attityder om att porr objektifierar (SSU), att kvinnor har rätt till porr (CUF), att porr 

kan leda till våld mot kvinnor (FI) och sexpositiv litteratur om porr som Östergrens bok, visar 

att de perspektiv feminister på 1980- och 1990-talet hade, fortsätter att existera i vårt 

samhälle.  

Det gick inte att hitta uttalanden från Haraway eller Plant om pornografi och trots att 

Dworkin, MacKinnon, Strossen och Rubin har uttalat sig om pornografi, kan man inte vara 

säker på hur de skulle se på cam-girls. Det är viktigt att inte generalisera alla feminister eller 

alla som identifierar sig med en viss riktning. De feminister som har valts är bara 

representanter för en viss inställning och även om analysen är gjord ur deras perspektiv, 

betyder det inte att det inte finns olika åsikter inom en riktning.  

1.6. Tidigare forskning 

Det finns mycket forskning gjord på mainstreampornografi och sexarbete men det finns 

mindre forskning när det gäller cam-girls. Den forskning som finns på cam-girls är för det 

mesta äldre. Eftersom cam-girls är ett digitalt fenomen utvecklas kvinnorna också i takt med 

tekniken, därför behövs det mer modern forskning. Följande studier har använts i denna 

uppsats: 

Theresa Senfts etnografiska studie Cam Girls – Celebrity & Community in the Age of Social 

Networks (2008). Senft talade med 40 cam-girls och 80 besökare på came-sites, samt 

djupintervjuade 10 cam-girls och 21 besökare, hennes vinkel var kändiskap och virtuell 

tjejkultur. Amy Dobsons kapitel ”Femininities as Commodities” i Next Wave Cultures: 

Feminism, Subcultures, Activism (2008) utförde en netnografisk studie där hon observerade 

och jämförde olika cam-sites för att identifiera mönster och komma till slutsatser. Denna källa 

fokuserade på cam-girls från tidigt 2000-tal som Ana Voog och hur de säljer femininitet som 

en vara. 

Kavita Ilona Nayars akademiska tidskriftsartikel och studie ”Working It: The 

Professionalization of Amateurism” in Digital Adult Entertainment (2017) fokuserade på 

professionalism och amatörskap hos cam-girls. Den innehöll intervjuer med fyra cam-girls, tre 

amerikanskor och en fransyska, alla arbetar för MyFreeCams.  
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Andra studier som hittades var bland annat Henry och Farvids studie ’Always hot, always 

live’: Computer-mediated sex work in the era of ‘camming’ (2017) som diskuterar diskursen 

runt sexarbete och hur det digitala har gett upphov till camming. Även Fotopoulou skrev en 

del om pornografi i sin bok om feministisk aktivism i digitala nätverk i Feminist Activism and 

Digital Networks: Between Empowerment and Vulnerability (2016).  

Det finns också feministisk forskning om pornografi men denna är för det mesta skriven ur ett 

anti-pornografiskt perspektiv. Det innebär att forskningen inte har tagit hänsyn till att kvinnor 

kan njuta av pornografi och att den mer fokuserar på vilken effekt pornografi har på män som 

konsumerar den (Ciclitira, 2004, s. 286). Därför behövs det mer nyanserande studier om 

feminism och pornografi.  

Henry och Farvid anser att camming är ett känslomässigt arbete och att mer forskning krävs. 

De refererar till forskare som anser att camming kan vara utmattande och svårt och att det kan 

leda till fysisk och mental stress (Henry & Farvid, 2017, s. 122).   

Denna studie görs eftersom det saknas forskning om cam-girls och om det digitalas roll, dels 

vad gäller att möjliggöra camming, dels de risker som kan skapas vid camming. Det digitala 

har gett fler människor möjlighet att skapa porr och gett upphov till nya former av porr. Det är 

därför viktigt att följa med i utvecklingen och forska om nya digitala fenomen och vad de 

innebär för vår kultur. Pornografi är väldigt intressant att analysera ur feministiska riktningar, 

men det krävs också mer mångfasetterad forskning och inte bara forskning som fokuserar på 

konsumenter och som har en anti-pornografisk vinkel. Därför behövs denna studie som 

inkluderar olika feministiska perspektiv och således ger en mer nyanserad bild.  

Camming är väldigt annorlunda än mainstreamporr, eftersom det är live, relationsbaserat, 

digitalt och känslomässigt. Det går därför inte att inkludera camming i tidigare 

pornografiforskning då camming innehåller aspekter som skiljer sig väldigt mycket från 

mainstreamporr. Till skillnad från mainstreamporr kan camming inte existera utan det 

digitala, denna studie vill därför fokusera på denna digitala aspekt och dess följder.  

1.7. Disposition 

Denna uppsats är hädanefter uppdelad i ”Resultat”, ”Analys” och ”Slutsats”. Under ”Resultat” 

kommer tre olika sidor med camming att tas upp. Först den ekonomiska sidan och hur cam-

sites fungerar, sedan möjligheter med camming, där aspekter som anses positiva av cam-girls 

tas upp och till sist hot och svårigheter med camming, där journalister, akademiker och cam-
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girls tar upp aspekter som kan anses negativa med camming. Denna del visar bara resultat 

från studien och uttrycker inga personliga åsikter eller slutsatser.    

I analysen kommer teorier tas upp för att anlysera resultaten och för att försöka besvara 

frågeställningen om cam-girls videor kan anses vara feministisk porr. Sedan kommer 

uppsatsen sammanfattas i slutsatsen. 

2. Resultat 

2.1. Cam-sites och inkomst 
Amy Dobson skriver i sin studie ” Femininities as commodities: Cam girl culture” i Next 

Wave Cultures: Feminism, Subcultures, Activism, om hur tidiga cam-girls var ansvariga för att 

skapa sina egna sidor där besökare kunde få tillgång till deras material. Det fanns också 

webbsidor som funkade som länksidor, där kunde man se länkar till flera olika cam-girls sidor 

och klicka sig vidare (Dobson, 2008, s.126). 

I dag filmar de flesta cam-girls på olika cam-sites (sidor) som Cam4, MyFreeCams och 

LiveJasmin, för att nämna några. Sidorna är lite olika, men generellt förbjuder de allt olagligt, 

extremt och våldsamt material, som till exempel incest, att skada sig själv och rasism. Sidor 

brukar tillåta samarbete mellan olika cam-girls och andra personer, om dessa är godkända och 

myndiga (Night, 2018). MyFreeCams (MFC) tillåter också gäster men endast om de är cam-

girls som jobbar för MFC. LiveJasmin tillåter män, kvinnor, transpersoner och par att filma 

(”Becoming A Livejasmin Model”) medan MFC förbjuder manliga gäster och cam-boys 

(”Rules for Models”). 

Alla sidor har regler om att man inte får marknadsföra konkurrenter eller ta emot betalning 

utanför sidorna, som till exempel med PayPal. Dock tillåter de cam-girls/cam-boys att 

marknadsföra sina personliga bloggar, webbsidor, sociala medier och önskelistor på Amazon 

(Night, 2018) (”Rules for Models”) (”Becoming A Livejasmin Model”). 

Orsini skriver i en artikel för DailyDot om hur sidorna tar en del av de inkomster de får som 

cam-girls och cam-boys. Orsini intervjuar Michael Fattorsi, en advokat som har representerat 

cam-girls i rättegångar. Fattorsi menar att trots att cam-sites tar en andel, tjänar cam-girls 

fortfarande mycket. Han tycker att uteblivna betalningar från cam-sites och ägarskap av 

materialet är problem inom cam-girl-industrin. Ofta ger cam-girls sina cam-sites tillåtelse att 

använda deras material som de vill när de skriver på villkoren. Cam-sites kan då använda 
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deras material till reklamvideor eller DVD-er, och kvinnorna har inte lika mycket kontroll 

över hur deras videor sprids (Orsini, 2011). 

Cam-sites betalar olika men oftast är betalkonton kopplade till kvinnornas profiler på sidorna, 

och de brukar få betalt dagligen eller två gånger i månaden (Box, 2016). Lacey, en 

framgångsrik cam-girl för MFC, får behålla 50-60% av vad hon tjänar. Ju mer kvinnorna 

tjänar desto mer får de behålla (Richtel, 2013). Generellt tar MFC cirka 40% av cam-girls 

inkomster (McGehee, 2015). Cam-girls för Cam4 får cirka 60% av vad de tjänar (Box, 2016) 

och cam-girls för LiveJasmin börjar med att tjäna 30% och får behålla mer ju mer de tjänar, 

när de tjänar över 5000 dollar i månaden får de behålla 60% (”Becoming A Livejasmin 

Model”). 

Statistik- och branschexperter uppskattar att cam-girl-industrin omsätter runt 2 biljoner dollar 

årligen och att det globalt finns runt 12 500 cam-girls och 240 000 användare online samtidigt 

(Rabouin, 2016). En cam-site, LiveJasmin, är en av de 40 webbsidor i världen med mest 

webbtrafik med cirka 28 miljoner besökare varje månad (Orsini, 2011). Anledningen till att 

cam-sites får mycket webbtrafik är för att cam-girls livevideor är svåra att piratkopiera. 

Steven Hirsch, ordförande för porrfilmstudion Vivid Entertainment, menar att interaktiv 

underhållning som camming utgör hälften av deras intäkter (Richtel, 2013).  

Andra cam-sites som Cam4 har också stora framgångar, sidan har under tio år vuxit från 22,5 

miljoner till 2 biljoner tittare och 2016 hade sidan 16 000 cam-girls från 55 olika länder (Box, 

2016). 

Cam-girls får betalt i tokens, en elektronisk valuta som besökare kan köpa och dricksa med, 

vilket hjälper dem att interagera med kvinnorna. De kan be kvinnorna att göra något för ett 

antal tokens och kvinnorna kan själv be om ett antal tokens för en viss handling (Richtel, 

2013). Cam-girls kan tjäna väldigt mycket pengar, de mest populära cam-girls kan tjäna 

hundratusentals dollar om året och cirka 50 000- 60 000 dollar i månaden (Rabouin, 2016). 

I en intervju för The Stranger intervjuar McGehee olika cam-girls som arbetar för MFC. För 

MFC-tjejer är medellönen cirka 20 dollar per timme. Eevie, en framgångsrik cam-girl på 

MFC, jobbar cirka 14 timmar i veckan och hon säger att hon tjänar mer en vanlig 

medelklassfamilj i USA (McGehee, 2015). 

McGehee intervjuar också Lainey, en annan cam-girl, som berättar att första gången hon 

filmade tjänade hon mer än 100 dollar för en timme, men nästa gång tjänade hon bara 75 cent 
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för samma tid. Förklaringen till detta är att nya cam-girls får bl.a. banners för att skapa mer 

webbtrafik till deras cam-rooms (McGehee, 2015).  

Enligt  Kayla, en cam-girl som DailyDot intervjuade, så kan inkomsten variera drastiskt från 

person till person. Den kan bero på utseende, strategi, vilka sidor kvinnorna använder och hur 

ofta de filmar (Orsini, 2011.) I en artikel i Elite Daily berättar en kanadensisk cam-girl, Caitie 

Rage, att inkomsten kan variera kraftigt. Hon försöker tjäna 100 dollar innan hon gör något 

mer provokativt i sina shower. Vissa dagar kan hon tjäna 1000 dollar för en show men det är 

ovanligt (Box, 2016).  

Man måste vara smart och hitta sin nisch menar Lainey. Det handlar om att utveckla sitt 

innehåll, marknadsföra sig själv och vara konsekvent. Det räcker inte bara att dyka upp, man 

måste ha ett affärssinne (McGehee, 2015).  

I ett reportage i NY Times intervjuas Lacey. Journalisten Richtel förklarar hur man ser när 

någon ger dricks i hennes cam-rum, eftersom det understryks av färger och ljudeffekter. Sen 

brukar de som besöker rummet uppmana varandra att ge dricks, menar Lacey. Hon har också 

gjort en lek där hon skriver 50 nummer från 20 till 50, när någon har dricksat ett nummer ritar 

hon ett kryss över det och när alla nummer är överkryssade påbörjar hon en mer sexuell show. 

Lacey har också anställt Mr. Lewis som har gjort en databas över hennes besökare och 

kontaktar henne när stora dricksare kommer in i rummet. Mr. Lewis får som lön fem procent 

av Laceys intäkter. Tillsammans med Mr. Lewis följer Lacey vad andra cam-girls gör och 

undersöker vilka trender som finns (Richtel, 2013). 

Det är intressant att se entreprenörskapet hos dessa kvinnor. Eevie, som intervjuas i 

McGehees artikel, menar att man kan göra många olika delar av sitt privatliv till något man 

kan tjäna pengar på. Hon hade till exempel under en månad en budgivningstävling, där folk 

fick ge bud på om hon skulle raka sig eller inte. Enligt Eevie så kan man också sälja 

skräddarsydda videor, bilder, trosor, tillgång till Snapchat och mobilnummer samt 

möjligheten att skicka privata meddelanden på hennes cam-site. De flesta cam-girls har också 

önskelistor på Amazon med till exempel möbler och sexleksaker (McGehee, 2015). 

Bailey från Hot Girls Wanted: Turned On gör många olika saker för att tjäna pengar; hon 

målar naken och säljer tavlor, hon säljer trosor, tidningar hon har skrivit i och andra 

personliga föremål. Hon rekryterar kvinnor till en agent i porrindustrin och hittar de flesta av 

dessa på cam-sites. Bailey sätter också upp ”clip-stores” för kvinnorna hon rekryterar, där 
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besökare kan betala för olika sexuella klipp med dem, Bailey får också en del av intäkterna 

från clip-stores (Bauer & Gradus, 2017).  

För sin studie om cam-girls intervjuar Nayar bland annat Lana, en cam-girl på MFC, som 

beskriver sig själv som terapeut, tävlingsprogramledare och porrskådespelerska. Hon anser 

precis som många andra cam-girls att för att lyckas måste man ha affärssinne, man måste 

kunna marknadsföra sig samt kunna investera sina intäkter. Hon tycker att det är viktigt att 

tänka på kunden och brukar därför ibland skicka en gratisvideo som gåva när någon köper 

mycket (Nayar, 2017, s. 479).   

Lana berättar om olika taktiker hon brukar använda i sitt cam-room för att få folk att dricksa. 

Hennes framträdanden har tre lager – först krävs x antal tokens för topless, sen x antal tokens 

för naken och till sist x antal tokens för ett sexuellt framträdande, då brukar hon oftast 

använda sexleksaker. Hon använder också ett rouletthjul där hon har skrivit olika sexuella 

handlingar på, sen säger hon vilket antal tokens hon behöver för att snurra hjulet. Hon har 

dessutom haft en påskäggstävling, där folk kunde köpa ägg med priser för 77 tokens och 

vinna priser som nakenbilder och videor (Nayar, 2017, s. 479). 

Dobson skriver i kapitelet ”Femininities as commodities: Cam girl culture” i Next Wave 

Cultures: Feminism, Subcultures, Activism att tidiga cam-girls också sålde personliga föremål. 

Cam-girl Ana Voog sålde till exempel använda tandborstar och handskrivna brev. Cam-girls 

på det tidiga 2000-talet brukade ha medlemssidor där besökare kunde betala för en 

prenumeration och få tillgång till mer sexuellt innehåll med bättre kvalitet (Dobson, 2008, s. 

126).  

I en artikel för Newsweek skriver Rabouin att många av besökarna på cam-sites dagligen 

kommunicerar med kvinnorna via olika sociala medier, sms och chatt. I artikeln intervjuas 

Clinton Cox, porrproducent och organisatör för CamCon, en konferens för cam-girls och fans. 

Cox skriver att cam-girls kommunicerar med sina fans dagligen och ständigt, via till exempel 

direktmeddelanden på Twitter. ”Any model will tell you, that’s a real money maker, they’ll 

tell you they never stop working. It just doesn’t stop.” säger Cox. Stacy Havoc, en cam-girl, 

menar att fansen vill vara inkluderade i hennes vardagsliv och att kommunicera med dem är 

lite som att ha online-pojkvänner (2016). Lana som arbetar för MFC, berättar också att så fort 

hon vaknar på morgonen börjar hon kommunicera med sina fans på sociala medier. Hon 

skickar selfies, ger ledtrådar om sin nästa cam-show och visar glimtar från sitt vardagsliv 

(Nayar, 2017, s. 479). 
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Sociala medier brukar också användas för att driva donationer till modellerna. Clinton Cox 

har jobbat på ett program som heter Models to the Web, där fans kan sponsra sin favorittjej, 

genom att bland annat betala för hennes universitetskostnader, sätta in pengar till hennes 

pension eller betala för hennes hälsoförsäkring. MyGirlFund.com är en social medieplattform 

för att skapa kontakt mellan cam-girls och fans. Deras direktör för affärsutveckling Stefan 

Patrick, menar att det är en relationsplattform och att de som använder plattformen letar efter 

en meningsfull och romantisk kontakt (Rabouin, 2016). 

2.2. Möjligheter med camming 

Intimitet och relationer 

Pengarna är det som lockar de flesta till camming, men det finns mycket mer som cam-girls 

uppskattar med jobbet. Bland annat talar flera cam-girls om att till skillnad från 

mainstreamporr så finns det en personlig aspekt av camming.  

Viviana Zelizer, sociolog på Princeton University, menar att cam-girls definierar en ny typ av 

intimitet och skapar ett förhållande mittemellan affärer och vänskap. ”Det är inte traditionellt 

sexarbete, det är inte ett förhållande, men något mittemellan”, säger hon (Richtel, 2013). 

Ashe Maree, en cam-girl intervjuad av As/Is, förklarar att det finns en personlig aspekt av 

camming, eftersom man befinner sig i kvinnornas hem. ”Du får en väldigt personlig 

upplevelse, även om du kommer hit för en kropp så kommer du inte kunna undvika modellens 

personlighet,” säger hon (As/Is, 2015). ScarletLoveau, en cam-girl som intervjuas i ett 

videoreportage av Buzzefeed, tycker att camming handlar om att bygga upp en personlig 

kontakt, ”I många rum är det inte bara krav, i många fall kommer folk bara in för en 

konversation”, förklarar hon (BuzzFeedVideo, 2018). 

I filmen Cam Girlz av Sean Dunne, följer man olika cam-girls och deras berättelser. En 

kvinna säger hejdå till sin man och son och jobbar sen hemma framför sin laptop. Hon ser 

camming som att prata med vänner och göra saker som gör både henne och hennes vänner 

lyckliga. En annan kvinna gör en påldans framför sin dator och berättar om hur fantastiskt det 

är att få folk att känna sig bekväma och nära en. ”They go to work, they go home and the first 

thing they want to do is hang out with you. It’s amazing you can give that to people,” säger 

hon (Dunne, 2015). 



19 
 

Att vara äkta och sig själv är något flera cam-girls lägger vikt vid. “People will tip you if you 

do what they want you to do. But people will fall in love with you if you do what you want to 

do.” säger en annan cam-girl i Dunnes film (2015). 

EevieLain, en cam-girl för MFC, berättar om en av sina favoritbesökare, Boggers. Efter att 

Boggers fru blev sjuk i borreliainfektion och ALS försvann många av deras vänner. De hittade 

då Eevie och hon blev vän med dem. Eevie gav dem råd om deras tonårsdotter och gav dem 

även sitt telefonnummer. Eevie har också haft kontakt med ett annat par som brukar titta på 

henne. De hade haft svårt att bli gravida, men när det äntligen hände skickade de en video till 

Eevie där de visade att de hade döpt sin dotter till Eevie  (McGehee, 2015). 

McGeehee skriver i sin artikel för The Stranger att det inte är ovanligt att det skapas 

långvariga och starka relationer med människor man har träffat på nätet, det som är intressant 

är att dessa relationers ursprung kommer från sexarbete. Det är en av lockelserna med 

camming, det är inte som vanlig pornografi, det är interaktivt, intimt, live, äkta och 

relationsbaserat. En cam-show kan pågå flera timmar och mycket av den tiden handlar bara 

om att prata (McGehee, 2015). 

Eftersom cam-sites gör det möjligt för besökare att chatta skapas en gemenskap i cam-rooms. 

Besökarna känner igen varandra och chattar, blir vänner och tjafsar. Tjejerna ser sina 

stammisar som sina killar och de blir nästan som ett gäng (McGehee, 2015). 

Dr. Lerum från University of Washington menar att män är mer öppna och sårbara i cam-

rooms än till exempel på strippklubbar (Richtel, 2013). I Dunnes film intervjuas också 

användare av cam-sites. En säger att cam-girls har gett honom självförtroende genom att de 

har kallat honom intelligent och attraktiv. Han ser cam-girls som terapeuter som tar av sig 

kläderna. En annan användare tycker att cam-girls har varit ett sätt för honom att utforska sin 

sexualitet. Han tycker att han har fått många intima vänskaper genom camming (Dunne, 

2015).  

Kreativitet och självförtroende 

Trots att många kvinnor talar om att det är viktigt att vara äkta och sig själv, medger också 

många att det de gör är ett framträdande och att de på sätt och vis spelar en karaktär. ”Vi 

säljer generellt en sexuell fantasi”, säger Ashe Maree till As/Is (2015). 
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 En cam-girl berättar hur man kan få mer självförtroende genom att ha ett yrke där man kan 

uttrycka sig kreativt (Dunne, 2015). Caitie Rage, en cam-girl som arbetar för Cam4, menar att 

camming är ett sätt att uttrycka annorlunda och kreativa idéer (Box, 2016). 

Aella, som är cam-girl för MFC och medverkande i Cam Girlz (2015), fokuserar mycket på 

camming som ”perfomance-art” och hennes stil är udda och spontan. En gång blev hon till 

och med viral på Reddit när bilder spreds av henne klädd som en mimare som blev kidnappad 

av trägårdstomtar (McGehee, 2015).  

Dobson skriver i sin studie hur en annan lockelse till camming kan vara kändisskapet som kan 

komma med camming. Susan Hopkins skrev 2002 en artikel i The Sydney Morning Herald 

om hur cam-girls har en önskan att synas: “For the rising millennial generation, constant 

surveillance can be a dream come true – an affirmation of identity. Today, it seems you’re 

nobody if you’re not on camera…” (2008, s. 127).  En cam-girl i Dunnes film uttrycker denna 

önskan att bli sedd. ”I’ve always liked having the spotlight on me”. En annan kvinna berättar 

hur hon alltid har 5 000 till 10 000 besökare i sitt rum när hon loggar in och hur kul det är att 

så många bryr sig om henne (Dunne, 2015).   

En återkommande känsla som cam-girls uttrycker är att det finns brister i  sexualkunskapen 

och att camming har hjälpt dem att utforska sin sexualitet. En kvinna i Cam Girlz uttrycker att 

vi måste vara mer ärliga mot våra barn och förklara att sex kan vara en njutning och inte bara 

för reproduktion. En annan klagar på hur samhället bombarderar oss med sex, men att sex 

samtidigt ses som tabu. Sexualitet är vackert och naturligt, menar ytterligare en kvinna i 

filmen (Dunne, 2015). 

Flera kvinnor berättar också hur bekväma de har blivit med sina kroppar efter att ha sett andra 

uppskatta dem och också genom att det finns en stor variation av kroppar på cam-sites. 

”Camming made me comfortable and not wanting to look like this ideal woman. It has helped 

me discover what I like about myself” säger en cam-girl (Dunne, 2015). 

Trygghet och kontroll 

Aella berättar i sin intervju i McGehees artikel att hon genomförde en enkät med 230 cam-

girls på MFC. En fråga var om de såg sig själva som introverta eller extroverta. Nästan 75 % 

svarade att de var introverta. Aella tror att det är på grund av att camming är ett säkert 

utrymme att uttrycka sin sexualitet på och att distansen som skapas med det virtuella får 

kvinnorna att känna sig mer bekväma. Bambi, som dessutom arbetar som servitris på en 
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strippklubb, säger att hon är mycket mer bekväm med camming eftersom hon tycker det 

känns nästan överväldigande att se sin publik framför sig på klubben (McGehee, 2015). 

Camming har gjort det möjligt för sexarbetare att befinna sig på en säker plats och det har gett 

dem mer makt att själva tjäna pengar (Richtel, 2013). Kendra Sunderland, en cam-girl som 

blev känd efter en hon livestreamade sig själv på MFC i ett skolbibliotek, säger att camming 

får henne att känna sig bekväm och säker eftersom ingen kan röra henne. Hon känner också 

att hon har mer kontroll, om någon gör henne obekväm i hennes cam-room kan hon bara 

blockera dem (Rabouin, 2016).  

Dobson refererar till Jacqueline Reid-Walsh och Claudia Mitchell som menar att tjejkultur på 

internet fungerar som ett virtuellt sovrum, en säker plats för kreativitet och socialisering. Det 

kan se ut som besökare får en personlig upplevelse och inblick i någons privatliv, men allt är 

kontrollerat av kvinnan (Dobson, 2008, s. 132). En cam-girl i Dunnes film berättar hur hon 

inte låter någon i hennes cam-room ta kontroll, men att de kan tro att de har kontroll som en 

del av fantasin (Dunne, 2015). 

Frihet och samarbete 

Dunne säger att han har upptäckt ett tema som handlar om att cam-girls känner sig starka och 

fria (McGehee, 2015). En cam-girl säger att hon har förlorat samhällets välsignelse men att 

hon har fått absolut frihet (Dunne, 2015) och Aella berättar att inget jobb kan mäta sig med 

camming när det gäller till lön och frihet. "I never want to work at a job where I have a boss 

ever again. It's so incredible to feel the sensation of making your own success, and to be self-

driven and creative, and to be so in control of what you do," säger hon (McGehee, 2015). 

Sophia Locke är en cam-girl som har skapat Cam Girl Mansion, ett årligt event då cam-girls 

bor ihop, samarbetar, festar och går på konventioner för cam-girls. Flera scener från Cam 

Girlz (2015) spelades också in där. Idén väcktes när Locke läste på forum för cam-girls och 

insåg att de flesta inte hade träffat en annan cam-girl och därför inte hade någon att relatera 

till. Locke ville skapa en gemenskap och ett nätverk med Cam Girl Mansion för att ta bort 

stigma och rivalitet mellan cam-girls (McGehee, 2015). 

De amerikanska studiorna kallas ofta för ”mansions” och är hus där flera modeller bor 

tillsammans och samarbetar i videor. Studiorna är utan ”ägare” som tar en andel av 

kvinnornas inkomster. Att jobba tillsammans leder till ökad inkomst och mer exponering, 
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menar Aella och Kate, två cam-girls som bor ihop. Aella säger att samarbetet med Kate har 

varit det bästa som har hänt hennes karriär (McGehee, 2015). 

2.3. Hot och svårigheter med camming 

Cam-sites makt och isolering 

Det finns också sidor av camming som anses vara mer negativa. Bland annat har cam-sites 

makt kritiserats. Trots att cam-girls tjänar mycket så tar cam-sites en stor andel av deras 

inkomster och har därför en viss makt över kvinnorna.  

Grundaren av Cam Girl Mansion, Sophia Locke, berättar i McGehees artikel att hon hoppas 

att det blir ett maktskifte där cam-sites inser att de kan samarbeta mer med kvinnorna. "With 

the rise in the number of models signing into cam-sites every day, it's only a matter of time 

before models are the ones that will be dictating the industry," säger Locke (McGehee, 2015). 

Hon tycker sidorna kan samarbeta genom att betala modellerna mer, hjälpa dem med att sälja 

videor och hjälpa dem vid dispyter med varandra eller med besökare. Sidorna borde inte 

heller lägga så mycket press på nya kvinnor att prestera. Genom att ta bort topplistor och 

”cam-scores” kan mindre kända cam-girls bli lättare att hitta. Locke anser att cam-scores är 

bra för att motivera folk att camma men att de ställer kvinnor emot varandra och nedgraderar 

kvinnor till värdet av dricksen de tjänar (McGehee, 2015). 

Locke skapade Cam Girl Mansion eftersom hon insåg att cam-girls saknade en gemenskap, 

vilket hon ansåg viktigt i och med att camming är ett tabubelagt jobb. Flera cam-girls har 

uttryckt att camming kan vara väldigt isolerande. Eevie på MFC säger att hon känner sig 

isolerad eftersom hon inte har några arbetskamrater. Hon säger att det är vanligt att cam-girls 

går in i varandras rum och länkar sina egna rum. De kan också bli kontrollerande mot sina 

stammisar. Eevie berättar hur en cam-girl såg att en av hennes stammisar dricksade Eevie och 

blev därför arg på honom. Efter det besökte han inte Eevies rum längre (McGehee, 2015). 

Cam-girls ses som sexarbetare och med det kommer mycket stigma. Henry och Farvid skriver 

i sin studie 'Always hot, always live ': Computer-mediated sex work in the era of 'camming', 

att flera forskare anser att om sexarbetare beskrivs som offer så leder det till mer stigma och 

avhumanisering av dem. De refererar till Farvid och Glass (2014) som säger att det finns ett 

fenomen där stigma läggs på kvinnorna som arbetar som sexarbetare medan de män som 

konsumerar porr undantas från diskussionen (Henry & Farvid, 2017, s. 114). 
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Känslomässiga bördor 

Förutom att vara isolerande och stigmatiserande, uttrycker många cam-girls att det är ett 

utmattande jobb. Många cam-girls ser den personliga aspekten med camming som positiv och 

ser många av sina stammisar som vänner, men det kan också vara svårt. 

Kitty, en cam-girl från London, som intervjuas i en webbartikel för VICE, säger att män 

förlitar sig på cam-girls för att få dem att må bättre. När man inte filmar har man ändå alltid 

kontakt med sina fans via sociala medier, som till exempel Twitter och Snapchat. På ett sätt 

känner Kitty sig som en erotisk kontrollpanel som Samantha i Her (2013) och så fort hon inte 

svarar får hon genast meddelanden som: ”You’re only using me for money” (Lord, 2018). 

Miss Dammer, en annan cam-girl intervjuad i VICE-artikeln, menar att det är viktigt att vara 

konsekvent, om man inte är online en dag så kan man förlora en stammis. Det är också en 

känslomässig börda eftersom män kan börja behandla en som en virtuell flickvän och begära 

ens uppmärksamhet. Dammer slutade med camming eftersom de personliga relationer som 

gjorde camming meningsfullt också var det som gjorde det till en känslomässig börda. Hon 

saknar camming, men säger att i slutändan kändes det som att hon hade 20 kontrollerande 

pojkvänner (Lord, 2018). 

En cam-girl skriver på sin blogg om varför hon slutade på MFC. Hon beskriver hur hon har 

lagt mycket tid och energi inför ett flertal cam-shows, men hennes besökare varken dricksade 

eller pratade med henne (Prime, 2014).  

En annan cam-girl, Hollyann Rose berättar i en YouTube-video att hon först älskade att få 

mäns uppskattning och betalning för henne, men att det senare blev utmattande. Man måste 

alltid vara glad och konsekvent, om man inte filmar förlorar man fans, menar hon. Hon 

slutade eftersom hon inte hade energi och passion för jobbet längre (Hollyann Rose, 2019).  

Andra före detta cam-girls, som VeraBambi och Syren Cove, berättar på YouTube varför det 

slutade med camming. VeraBambi talar om hur älskade att göra något kreativt och att det var 

ett väldigt lukrativt jobb, men hon ansåg att det var tidskrävande och inte tillräckligt 

meningsfullt, samt att det var svårt att inte ha en fast inkomst (VeraBambi, 2018). Syren Cove 

håller med om att det saknas ett mål med camming och att inte ha en fast inkomst var 

stressande. Att alltid vara sexuell var dessutom mentalt tröttande och hon kände ingen 

gemenskap med andra cam-girls eller med sina besökare (Syren Cove, 2018).  
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Vissa cam-girls erbjuder “the girlfriend experience” för sina besökare, det innebär att de låtsas 

vara deras flickvän både när de filmar och när de håller kontakt via sociala medier. En cam-

girl som agerade som flickvän, berättar hur en av hennes stammisar lämnade sin fru för henne. 

Hon var förvirrad för hon såg deras relation som en affärsrelation (Dunne, 2015). Nicole, en 

annan cam-girl som intervjuades för Nayars studie, berättar hur hon försöker upprätthålla en 

flickvänsfantasi. Hon försöker sätta gränser och skala ner när hon känner sig fixerad vid sin 

mobil (Nayar, 2017, s. 483).  

Camming och sextrafficking 

Cam-girls kan också handla om minderåriga flickor som tvingas in i sexhandel (Mooney, 

2016). McGehee skriver i en artikel för The Stranger att i många delar av världen kan 

camming vara extremt exploaterande och leda till sextrafficking. De amerikanska studiorna 

eller mansions saknar ”ägare” och brukar vara platser för nätverkande och samarbete. Men i 

till exempel rumänska studior förekommer det att kvinnor tvingas att framträda sexuellt 

framför en webbkamera. MFC har också förbjudit cam-girls från Filippinerna, då många cam-

girls exploateras i studior där (McGehee, 2015).   

Enligt en VICE-artikel brukar studior i Rumänien ta cirka 60-75% av vad som blir kvar efter 

att cam-sidorna har tagit sin del av intäkterna. Kvinnorna blir också tillsagda att undvika att 

säga att de är från Rumänien. Enligt en artikel i Gizmodo från 2012 styrs de flesta av dessa 

studior av maffia som använder dem för penningtvätt (McGehee, 2015). 

Människor kan hotas med våld, säljas eller övertalas att börja med camming. Det är svårt att 

veta vem som framträder frivilligt. Vid polisrazzior i studior i Filippinerna, Sydkorea och 

Australien hittade man dessutom flera utsatta barn (”Uncovering the Dark World”, 2019). 

En polisrazzia utförd av Filippinernas National Bureau of Investigation ledde till att polisen 

upptäckte att camming hade använts för att utnyttja och misshandla barn, och sedan spreds 

materialet till pedofiler i Kanada, USA, Europa och Australien. FN har uppmärksammat “an 

alarming growth of new forms of child sexual exploitation online” och FBI i USA har kallat 

webcam-sexturism för en epidemi med cirka 750 000 pedofiler online. Nästan alla upptäckta 

fall utspelade sig i Filippinerna med personer som talade bra engelska, hade bra 

internetuppkoppling och där internationella penningöverföringar hade använts (Mendoza, 

2017). 
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Statistik på hur många kvinnor det är som har tvingats till camming saknas. Det saknas också 

forskning om cam-girls mentala hälsa och huruvida potentiella hallickar använder cam-sites 

för att hitta sårbara kvinnor (Henry & Farvid, 2017, s. 121). 

I en webbartikel för Elite Daily, intervjuas Kathryn Griffin, före detta prostituerad och nu 

”recovery coach” i sexindustrin. Hon menar att många kvinnor i ekonomisk kris vänder sig till 

camming och att vissa tvingas in i det. Det finns också risker att cam-girls använder droger för 

att klara av stigmat och isoleringen från samhället. Griffin anser också att camming kan vara 

ett första steg till striptease eller prostitution (Box, 2016). 

Utpressning och trakasserier 

Flera cam-girls har berättat om hur de har blivit utsatta av män som tagit fram personlig 

information om dem. I en webbartikel för Business Insider berättar en cam-girl, Sarah, att hon 

oavsiktligt hade delat med sig av tillräckligt med information för att folk skulle kunna lista ut 

hennes namn, adress och telefonnummer. Ett Facebook-konto skapades med nakenbilder på 

henne och dessa skickades sedan vidare till hennes familj och vänner tillsammans med 

meddelandet: "Hey, do you know Sarah? The poor little sweetie has done some really bad 

things. So you know, here are the pictures she's posted on the internet for everyone to see” 

(Bertrand, 2014). 

I Lords artikel för VICE intervjuas cam-girl Miss Dammer, som berättar att en av hennes 

stammisar blev besatt av henne. Han hittade personlig information om henne och hotade att 

skicka skärmdumpar till hennes föräldrar. Han blev också svartsjuk, possessiv och hotade att 

ta sitt liv. Miss Dammer var så rädd för honom att hon funderade på att flytta (Lord, 2018).   

Cam-girls är inte immuna för hot, utpressning eller pressen att göra något de inte vill. De 

exponerar sig själva för anonyma fiender. Lacey berättar hur en av hennes stammisar började 

ställa krav på henne. Hon gjorde som han sa i början för hon var rädd att förlora mycket 

dricks, men när hon slutade upptäckte hon att hennes adress och riktiga namn hade spridits på 

nätet. Hon gick till polisen men det var inte mycket de kunde göra (Richtel, 2013). 

Nicole säger att man måste vara tjockhudad som cam-girl, för det är lätt att bli kritiserad och 

objektifierad (s. 483). I sin studie intervjuar Nayar förutom Lana och Nicole även Jeanette, en 

fransk cam-girl, samt Miriam, en afro-amerikansk cam-girl. Jeanette säger att hon blir 

frustrerad över äckliga och offensiva sexuella kommentarer, men att hon tolererar det för det 

går inte att undvika. (Nayar, 2017, s. 481).  
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Miriam anser att hon ofta möter fördomar om svarta kvinnor. Hon minns att någon kallade 

henne för n-ordet och försvarade det som ”dirty talk”. Miriam uttrycker hur hon blir frustrerad 

när folk ser ner på henne och trakasserar henne när hon filmar. Skulle detta hända i verkliga 

livet? Skulle någon gå fram till en kvinna som jobbar i en affär och trakassera henne? undrar 

hon (Nayar, 2017, s. 484).  

3. Analys 

3.1. Den digitala aspekten 

Eftersom cam-girls befinner sig i en digital kontext påverkas de väldigt mycket av teknisk 

utveckling. En annan sak som skiljer dem från kvinnor i mainstreamporr är att de själva är 

ansvariga för produktionen av sitt material. Detta maktskifte där vanliga kvinnor har blivit 

producenter av pornografi är en följd av konvergens. dvs. att olika tekniker, medier och 

kommunikation på grund av digitaliseringen har blandats för att kunna användas tillsammans 

(Miller, 2011, s. 72).  

En effekt av detta är att konsumenter har fått större möjligheter att kontrollera, skapa och 

interagera (Miller, 2011, s. 82). I cam-girls fall kan vilken kvinna som helst bli porrstjärna i 

sitt eget hem utan att hitta en agent eller liknande och besökare av cam-sites har getts 

möjligheter att interagera med det innehåll cam-girls skapar.  

Axel Bruns hävdar att relationen mellan producent och konsument har förändrats och att det 

har skapats en hybrid mellan de två, en ”prosumer”, någon som både producerar och 

konsumerar. Han anser att detta är en följd av att internet har gett oss en bred variation av 

informationskällor, att det har demokratiserat produktion och distribution samt gjort det 

lättare för konsumenter att kommunicera och skapa digitalt innehåll (Miller, 2011, s. 87). Det 

är troligt att cam-girls möjligheter att söka information, producera och distribuera sexuellt 

innehåll via webbkameror, cam-sites och sociala medier, samt att kunna kommunicera med 

sina fans, har gjort det lättare för dem att marknadsföra sig själva och tjäna pengar.  

Produktion av pornografi har förändrats med den digitala utvecklingen och därmed sättet vi 

ser på kvinnliga kroppar, skriver Aristea Fotopoulou, huvudlektor och docent i medie- och 

kommunikationsvetenskap på University of Brighton. Hon anser att kvinnliga kroppar har 

blivit en vara och förändrat hur vi ser på dem i digital media (Fotopoulou, 2016, s. 73).  

Det stämmer att cam-girls säljer sina kroppar som en vara. Det är en cam-girls sexualitet, 

kropp och personlighet som är själva produkten. Eftersom cam-girls själva kontrollerar 
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produkten har det gett upphov till en variation av olika representationer av kvinnors kroppar 

på cam-sites. Cam-girls vill visa sina personligheter och intressen, detta gör att de uttrycker 

sig och presenterar sig väldigt olika eftersom alla har olika personligheter.   

Karen Ciclitira talar om hur framförallt minoritetskvinnor kan skapa sina egna 

representationer tack vare ny teknik som har gett dem möjlighet att skapa kontakt och 

producera eget innehåll (Ciclitira, 2004, s. 284). I Cam Girlz (Dunne, 2015) följer tittaren 

flera kvinnor med olika etniciteter. Camming har gett dessa kvinnor en möjlighet att skapa 

representationer av kvinnor som ofta är underrepresenterade i media och i pornografi. Ciclitira 

refererar också till docenterna Kibby och Costello som hävdar att det är dekonstruktionen av 

förhållandet mellan producent och konsument samt interaktiv underhållning som har tillåtit 

kvinnor att producera och presentera sina unika sexuella identiteter och kunna tillfredsställa 

en bred variation av sexuella fantasier (Ciclitira, 2004, s. 284).  

Interaktion är en aspekt av camming som saknas i mainstreamporr, en annan sådan aspekt är 

den relation som skapas mellan cam-girls och deras publik, som är en konsekvens av att det 

finns möjlighet till interaktion. Till skillnad från mainstreamporr som inte är live och 

interaktiv kan tittare här lära känna kvinnorna. Det skapas också en nätgemenskap inom cam-

rooms eftersom besökare kan chatta med varandra och uppmuntra varandra att dricksa. 

Tönnies argumenterar för att det krävs mer än bara interaktion för att skapa en gemenskap, det 

krävs äkthet och värme. Rheingold menar att folk kan känna en känsla av att höra hemma, 

speciellt om de har ett gemensamt intresse (Lindgren, 2017, s. 86). I cam-rooms är besökarnas 

gemensamma intresse den specifika tjejen, eftersom de av en anledning har dragits till henne. 

De kan också ha samma intressen eller liknande personligheter som hon och därför trivas med 

att umgås med henne. I cam-rooms finns det oftast ett gemensamt mål för besökarna, 

nämligen att nå ett visst antal tokens för sexuella handlingar och att ha kul. De brukar peppa 

varandra att dricksa och om någon skapar dålig stämning brukar de tillsammans gå emot den 

personen. Alla cam-girls är inte personliga, eller bryr sig om sina besökare, men det finns 

cam-girls som genuint ser sina stammisar som vänner och öppnar upp sig för dem. Detta 

skapar en känsla av värme och får besökare att vilja komma tillbaka.   

Giddens använder bloggar som ett exempel där det är viktigt att dela personliga saker för att 

få tillit och genuina relationer med sina läsare. Han menar också att människor vill ha 

relationer där de känner att de kan vara öppna (Miller, 2011, s. 170). Det verkar också lika 

viktigt för cam-girls att vara öppna och äkta som det är för bloggare. Om de visar sina 



28 
 

personligheter finns det säkert en större chans att deras besökare känner sig bekväma och 

öppnar upp sig själva. Det är nog därför besökare ser cam-girls som terapeuter till dem.  

3.2. Cyberfeminism och cam-girls 

Cyberfeministen Donna Haraway såg internet som en möjlighet att bryta ner traditionella 

könsroller och patriarket för hon ansåg att teknik gav kvinnor en plats utanför fördomar och 

diskriminering kopplat till deras kön (Miller, 2011, s. 164). Cyberfeminister såg en möjlighet 

för kvinnor att vara anonyma på nätet vilket skulle ge dem en möjlighet att skapa en ny 

identitet (Wajcman, 2009, s. 147). 

Skulle cyberfeminister anse att cam-girls bryter ner patriarkatet? Förmodligen inte, för cam-

girls är fortfarande sexarbetare vars kroppar objektifieras. Cyberfeminister fokuserade mer på 

möjligheter för kvinnliga digitala artister och programmerare än sexarbetare. Dock kan man 

argumentera för att cam-girls ges en möjlighet att skapa en ny identitet i sina cam-rooms 

eftersom de inte använder sina riktiga namn. Det kan vara möjligt att någon i deras cam-room 

har träffat dem i verkliga livet, men för det mesta vet inte besökarna mer om tjejerna än vad 

de själva berättar. Detta öppnar upp för cam-girls att skapa nya identiteter som är separata 

från sina identiteter utanför camming.   

Cyberfeministen Sadie Plant menade att cyberspace kan vara en plats för kvinnlig frigörelse 

(Wajcman, 2009, s. 148). Cam-girls beskriver själva att camming har känts befriande för dem 

och fått dem att känna sig starka och självständiga. Många har nämnt att de också känner sig 

mer bekväma med sin sexualitet och i sina kroppar, samt att de känner att de har kontroll. 

Man kan argumentera för att det blir ett maktskifte mellan könen eftersom kvinnorna känner 

att de har kontroll över männen. De bestämmer vad som visas och de kan blockera besökare 

från sina rum om de vill. Dock kan man också argumentera för att det är männen som har 

makten eftersom det är de som betalar kvinnorna med tokens. Om cam-girls räknar med 

tokens för att försörja sig kanske de känner sig mer benägna att göra som männen vill.   

Man kan också argumentera för att cam-sites har makt över cam-girls, eftersom de tar en stor 

del av inkomsten och har ägarskap av cam-girls material (Orsini, 2011). Cam-sites kan 

användas som exempel på hur kapitalism fortfarande har kontroll över kvinnor som känner att 

de är ”fria”.  
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Något att ha i åtanke är att Donna Haraway identifierar sig som en socialistisk feminist 

(Haraway, 2016, s. 5) och enligt den socialistiska riktningen kan pornografi aldrig vara 

frigörande eftersom det sker i en kapitalistisk kontext (Collins, 1990, s.15). 

Haraway skrev 1985 i sin essä A Cyborg Manifesto, om hur vi i framtiden kommer att bli 

cyborger och slippa kroppsliga normer. Haraway menar att det inte finns något som är 

”feminint” eftersom kön, etnicitet och klass bara är sociala konstruktioner som historiskt sett 

har uppkommit ur patriarkatet, kolonialism och kapitalism (Haraway, 2016, s. 16).   

Haraway skriver: “However, a woman is not simply alienated from her product but in a deep 

sense does not exist as a subject, or even potential subject, since she owes her existence as a 

woman to sexual appropriation” (Haraway, 2016, s. 24). Detta kan tolkas som att kvinnor kan 

alieneras från sin ”produkt”, vilket möjligtvis kan vara deras sexualitet eller femininitet samt 

att det inte finns en “kvinnlig existens”, eftersom det som är kvinnligt har skapats genom 

patriarkatets sexualisering av kvinnan.  

Cam-girls är ofta väldigt feminina och försöker vara åtråvärda för män. Enligt Haraways 

tolkning är kvinnligheten de representerar inte äkta för att deras ”kvinnlighet” har 

konstruerats och sexualiserats av patriarkatet. Sättet cam-girls framträder på skulle kunna ses 

som en representation av mäns objektifiering av kvinnor och ”male gaze”. Cam-girls kanske 

tror att de är fria att visa en ”kvinnlig” sexualitet, men enligt Haraway är de fortfarande fast i 

en kontext där de inte kan vara fria och att det inte finns en äkta ”kvinnlig” sexualitet.   

Haraway nämner också alienation vilket är intressant. Det är ett är marxistiskt koncept som 

handlar om att arbetare alieneras från sitt arbete, dvs. sin produkt. Cam-girls säljer sig själva 

som en produkt, är det möjligt att de på så sätt alieneras från sig själva? Detta är intressant när 

man tänker på vissa saker som cam-girls har sagt, som Eevie och Nicole. Eevie säger att vissa 

dagar känner hon sig inte som sig själv (McGehee, 2015) och Nicole säger att hon spelar en 

feminin och vänlig roll, vilket kan  vara utmattande (Nayar, 2017, s. 483). Cam-girls säger att 

det är viktigt att vara sig själva, men är de verkligen det? De säljer en fantasi, en vara som är 

de själva, en vänlig, kvinnlig och sexuell virtuell flickvän vars handlingar och affektioner 

köps genom tokens. Många cam-girls säger att de alltid försöker vara sig själva, frågan är om 

de är omedvetna om den kontext de befinner sig i och att de alieneras från sig själva när de 

säljer sig som en vara?  
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Sociologen och technofeminismen Judy Wajcman argumenterar för att det finns en risk att 

teknisk utveckling kan upprätthålla könsroller i stället för att bryta ner dem så som 

cyberfeminister hade hoppats. När man ser cam-girls sälja sex och kvinnlighet kan man undra 

om de förstärker de föreställningar som finns om kvinnor (Lindgren, 2017, s. 175). Samtidigt 

så brukar cam-girls ibland uttrycka udda kreativa idéer som Aella som klär ut sig till mimare 

(Dunne, 2015). Minoritetskvinnor får dessutom en chans att representera sig själva medan 

mainstreamporr ofta spelar upp stereotyper om dem. Detta kan tolkas som ett exempel på hur 

cam-girls försöker bryta ner fördomar om vad som är sexigt och fördomar om etniciteter.   

3.3. Feministiska perspektiv på pornografi  

För att bättre kunna avgöra vad feministisk porr innebär och om cam-girls producerar 

feministiskt material måste vi ha en bild om hur olika feminister ser på pornografi. 

Socialfeminister och cyberfeminister skulle nog se att det inte finns något som är feministisk 

porr på grund av den kontext kvinnorna befinner sig i. Radikalfeminister som Dworkin och 

MacKinnon ser också negativt på pornografi. De anser att pornografi är diskriminering och att 

konsumtionen leder till våld samt till att klyftorna i samhället ökar (Dworkin & MacKinnon, 

1988, s. 31).  

Den radikala riktningen har kritiserats för att vara för extrem. De har till exempel använt 

Linda Boremans berättelse om hur hon blev hotad och slagen och tvingades att vara med i 

Deep Throat (1972), som argument för att porr borde förbjudas (Cawston, 2018, s. s.4-5). 

Detta känns som ett relevant men extremt exempel, det är troligt att detta har hänt kvinnor i 

porrindustrin, men att det inte händer alla.  

Enligt Dworkin och MacKinnon leder pornografi till bland annat prostitution, sexuell 

exploatering, trakasserier och isolering från samhället (1988, s. 36). Det finns också exempel 

på detta inom camming; barn och kvinnor som exploateras i Rumänien och Filippinerna, 

risker att hallickar hittar sårbara kvinnor på cam-sites, trakasserier i cam-rooms, utpressning 

efter att ha hittat personlig information samt cam-girls som känner sig ensamma och isolerade 

från omvärlden. Enligt Dworkins och MacKinnons perspektiv skulle dessa exempel bevisa 

hur skadlig pornografi kan vara.   

Dworkin och MacKinnon tar också upp de sexuella bilder som visas av kvinnor som 

pornografi; att kvinnor avhumaniseras och behandlas som varor, att de är sexuella objekt som 

njuter av smärta, förnedring, våldtäkt, misshandel och av att bli dominerade (Dworkin & 

MacKinnon, 1988, s. 36). Det finns kvinnor som gillar att domineras sexuellt på grund av ett 
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intresse för BDSM, men det är fortfarande möjligt att sådana representationer också är 

skadliga. Dessvärre finns det väldigt våldsam pornografi där det ser ut som att kvinnor 

våldtas, misshandlas och torteras, men det är inte säkert att detta förekommer inom camming. 

Många cam-sites förbjuder att män medverkar i videor och det finns regler mot extrem porr, 

som att skada sig och även regler mot att visa incest, minderåriga eller våldtäkts-fantasier 

(”Violations”).  

En anledning till att camming inte verkar lika våldsamt som mainstreamporr kan vara att det 

är oftast är mer relationsbaserat, dessutom klär vissa cam-girls inte ens av sig. Att cam-girls 

bygger upp en vänskap med sina besökare kan innebära att deras besökare ser dem mer som 

personer än som sexuella redskap. Därför är camming möjligen inte lika skadligt som 

mainstreamporr. 

Men sett ur Dworkin och MacKinnons perspektiv är camming fortfarande skadligt på grund 

av diskriminering, sextrafficking och hot. Dessutom är camming porr där kvinnors kroppar 

objektifieras och säljs som varor, något som Dworkin och MacKinnon ser som väldigt 

negativt. 

Däremot finns det feminister som ser mer positivt på pornografi, som Nadine Strossen som är 

emot censur av pornografi. Hon tycker att kvinnors rättighet till fria val måste skyddas: ”It is 

the right and responsibility of each woman to read, view or produce the sexual material she 

chooses without the intervention of the state…” (Strossen, 1995, s. 11).  

Strossen vidhåller att det finns våld och diskriminering i porrindustrin men hon tycker inte att 

censur är lösningen. Enligt Strossen skulle problemen med camming inte vara anledning nog 

att förbjuda det (Strossen, 1995, s. 13).   

Strossen anser att sexuella uttryck måste skyddas och att censur bara skulle skada kvinnors 

rättigheter och säkerhet. Det handlar om yttrandefrihet och att kvinnor ska kunna vara 

uttrycka sig sexuellt (Strossen, 1995, s. 14). Ur Strossens perspektiv är camming ett sexuellt 

uttryck och enligt hennes argument borde cam-girls och kvinnors rättigheter att välja vad de 

vill producera och titta på skyddas. 

Gayle Rubin anser att den kommersiella sexindustrin inte är en feministisk utopi, men hävdar 

att den inte heller är källan till sexism - porr representerar snarare den sexism som redan finns 

i samhället. Hon tycker att mer kan göras för att stoppa ojämlikhet mellan könen, men att 

lösningen inte är att förbjuda porr (Rubin, 1984, s. 166).  
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För Rubin är sexuell frigörelse och njutning en erotisk rättighet för kvinnor (Rubin, 1984, s. 

166). Därför är det positivt att cam-girls får möjlighet att utforska sin sexualitet och 

representera sina egna kroppar. Hon kritiserar porrindustrins sexism och ur hennes perspektiv 

är det väldigt positivt att cam-girls har kontroll över produktionen av sina videor.   

Enligt Rubins argument är negativa aspekter av camming inte en anledning att förbjuda det, 

det är i stället cam-girls rättigheter att välja som borde skyddas. För att förhindra negativa 

aspekter av pornografi behöver mer göras för att skydda kvinnor och barn från de hot som 

finns. 

3.4. Camming som feministisk porr? 

Eftersom feminister ser olika på pornografi är det svårt att avgöra vad som skulle anses vara 

feministisk pornografi. Ur socialfeministiska och radikalfeministiska perspektiv kan porr 

omöjligt vara feministisk och därmed skulle cam-girls videor inte kunna vara feministiska 

heller. Men om vi ser på cam-girls material från ett liberalfeministiskt perspektiv, skulle de 

anses vara feministisk porr? 

Det finns flera kvinnliga porrproducenter, som Erika Lust och Tristan Taormino som vill 

skapa feministisk porr. Båda är närmare den liberalfeministiska sidan av pornografidebatten 

än den radikala eftersom de ser feministiska möjligheter med porr. Erika Lust är en svensk 

och feministisk porrproducent som anser att fler kvinnor behövs i ledarroller inom pornografi. 

Lust vill skapa erotiska filmer som är annorlunda från mainstreamporr och som visar passion. 

Hon är frustrerad över mängden våldsam porr som finns och vill i stället visa positiva sexuella 

möten (Bauer & Gradus, 2017).  

Ett av Lusts projekt är Xconfessions där folk skickar in sina sexuella fantasier som Lust sedan 

skapar kortfilmer av. Hon vill gestalta porr med högt produktionsvärde, som är gjord för 

kvinnor och som visar kvinnlig njutning. I dag använder många unga porr för att lära sig om 

sex och det är därför viktigt att vi tänker på vad vi visar för personer som aldrig har upplevt 

sex, menar Lust (Bauer & Gradus, 2017).  

Porrproducenten Tristan Taormino vill skapa pornografi som är ”safe, professional, political, 

empowering, and fun’’ (Taormino, 2013, p. 264). Hon vill hjälpa porrskådespelare att sätta 

sina egna löner, välja vilka de vill ha sex med och se till att de har hygieniska och säkra 

lokaler (Whisnant, 2016, s. 3-4).   
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Lust skriver om feministisk porr på sin hemsida och nämner Alison Lee, en företagsledare för 

Good For Her, en sexbutik och blogg i Toronto. Enligt Lee är feministisk porr detsamma som 

porr där en kvinna har varit involverad i skrivandet, produktionen eller regisserandet av en 

film, eller så ska filmen uttrycka genuin kvinnlig njutning eller utmana stereotypiska 

representationer som förekommer i mainstreamporr (Lust, 2011).   

Om vi utgår från Alison Lees kriterier för feministisk porr för att avgöra om cam-girls videor 

kan anses vara feministisk porr, så är det första kriteriet att kvinnan tar en stor roll i själva 

producerandet av filmen, som regissör eller som producent. Detta är definitivt ett kriterium 

som cam-girls uppfyller. Till skillnad från nästan all mainstreamporr är cam-girls oftast de 

enda involverade i producerandet av sitt material. De kommer på idéer, planerar sina 

framträdanden, sina karaktärer och vinklar sina kameror och datorer som de vill.  

Det andra kriteriet är att feministisk porr oftast visar genuin kvinnlig njutning. Det är svårt att 

veta hur väl cam-girls uppfyller detta men det är troligt att de gör det. Alla cam-girls utför inte 

sexuella handlingar, vissa strippar bara, men det finns de som väljer att onanera framför 

kameran. Att onanera är troligt något dessa kvinnor har gjort eller gör när de inte filmar, 

vilket innebär att de förmodligen känner sina egna kroppar och därmed uttrycker en genuin 

njutning när de filmar. Vissa cam-girls nämner att de ibland låtsas, men generellt verkar det 

som att cam-girls utför något som är naturligt för dem.   

Att vara genuin behöver inte bara referera till njutning. Tristan Taormino anser att en av de 

viktigaste delarna av feministisk porr är autenticitet (Whisnant, 2016, s. 4). Detta är något 

flera cam-girls har nämnt, att det de gör är äkta, de är sig själva.  

Det sista kriteriet Lee nämner är att feministisk porr kan utmana stereotyper hittade i 

mainstreamporr. Man kan tolka vad cam-girls gör på olika sätt, men en tolkning är att de 

utmanar mainstreamporr. Framför allt är det ovanligt att män är inblandade i videor då de 

allra flesta cam-girls utför ”solo-shows”, detta skiljer sig mycket från mainstreamporr där 

mannen brukar vara i fokus. Man kan argumentera för att det fortfarande finns en ”male gaze” 

i vad cam-girls gör och att det inte är så annorlunda från porrfilmer med bara kvinnor. 

Skillnaden mellan porrfilmer med bara kvinnor och cam-girls är dock att i dessa filmer brukar 

det vara manliga regissörer som är involverade. Cam-girls verkar för det mesta själva 

kontrollera vad som visas. De kan övertalas till vissa saker av tokens men de brukar inte göra 

något de inte vill göra.   
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Cam-girls utmanar också idéer om vad som är sexigt och feminint. De uttrycker idéer som 

inte är så vanliga i andra porrfilmer, bl.a. genom att klä sig som mimare, Lydia Deetz från 

Beatlejuice (1988) och i heltäckande halloweendräkter. 

Det verkar det också finnas en större variation av kvinnor och mer mångfald än i 

mainstreamporr, där kvinnor för det mesta delas in i ”teen” eller ”MILF” och är av en viss 

kroppstyp. Kvinnor av olika etniciteter finns i mainstreamporr men de brukar då behöva spela 

upp stereotyper som finns om dem, som i ”Latina Abuse” där rasistiskt språk förekommer 

(Bauer & Gradus, 2015). 

Cam-girls verkar vilja undvika att rasism ska vara en del av porr och de vill undvika negativa 

stereotyper om sin etnicitet. I till exempel Cam Girlz (Dunne, 2015) ser vi kvinnor med olika 

etnicitet och olika kroppar. Miriam, en afro-amerikansk cam-girl, berättar att hon undviker att 

spela upp stereotyper om afro-amerikanska kvinnor och att hon blockerar dem som uttrycker 

sig rasistiskt mot henne (Nayar, 2017, s. 484). Det finns också äldre kvinnor inom camming, 

ett exempel är en kvinna i 70-årsåldern (Dunne, 2015).  

På ett sätt så utmanar också camming mainstreamporr genom att vara relationsbaserat, live 

och interaktivt. De som konsumerar mainstreamporr har ingen relation till porrskådespelarna, 

de ser bara karaktärer. Men på grund av att besökare av cam-sites kan interagera med cam-

girls kan de bygga en personlig och intim vänskap. Cam-girls är inte bara kroppar och de 

uppfyller inte bara ett sexuellt behov hos sina besökare. Detta är nog en av de största 

skillnaderna mellan cam-girls och mainstreamporr, på ett sätt kanske de gör cam-girls mer 

mänskliga medan porrskådespelare mer ses som objekt. 

Ingrid Ryberg skriver att en gemensam avsikt med feministisk porr är att skapa ett säkert 

utrymme för sexuell frigörelse (Ryberg, 2015, s. 85). Detta känns som något camming ger, 

genom att cam-girls kan arbeta från sina egna hem och ha en skärm som hindrar fysisk 

kontakt. Det finns fortfarande digitala och anonyma hot för cam-girls, men att ingen kan röra 

dem ger säkert stor trygghet. Denna trygghet hjälper kvinnorna att känna sig mer bekväma i 

sitt arbete och att uttrycka sig sexuellt.    

4. Slutsats 

 

Den digitala och tekniska utvecklingen har lett till maktskiften inom vissa former av 

pornografi då det har blivit lättare att skapa egenproducerat material och att kommunicera 
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online. Utvecklingen har gett kvinnor möjligheter att skapa pornografi i sina hem, gemenskap 

med fans och intima relationer med konsumenter. Kvinnor har fått utrymme att skapa och 

sprida egna representationer i en industri där de tidigare inte har haft någon talan och där det 

har saknats mångfald.  

Cam-girls har på grund av teknik som ger möjlighet till en interaktiv liveupplevelse lättare 

kunnat skapa intima relationer med sina besökare. Dessutom har de med hjälp av sociala 

medier lättare kunnat marknadsföra sig och kommunicera med sina besökare. Cam-girls 

menar att detta inte bara har varit lukrativt, utan även frigörande och det har gett möjlighet till 

kreativitet och sexuellt utforskande. De har också känt sig säkra med de digitala redskapen, då 

dessa innebär att de undviker fysisk kontakt med besökare samt att de har makt att blockera 

besökare som gör dem obekväma.  

Cam-girls, som inte skulle existera utan webbkameror och internet, är ett exempel på den 

digitala teknikens möjligheter, men också risker. Eftersom den digitala världen har många 

tillgängliga informationskällor kan besökare hitta personlig information om cam-girls, 

information som de kan använda i utpressningssyfte. Det finns också risker att människor som 

är ute efter att utnyttja och trakassera kvinnor nu lättare har fått tillgång och möjlighet att 

gömma sig bakom anonymitet. Det känns som att de risker som fanns och finns för kvinnor i 

det fysiska rummet har överförts till en digital kontext och att mer behöver göras för att 

skydda kvinnor online. 

Med digitala framsteg har förändringar inom pornografi skett och därmed väckt en diskussion 

om hur nya former av pornografi ställer sig till det kommersiella. Har kvinnor getts en makt i 

och med digitala kanaler som har inneburit att de har kunnat skapa mer feministiskt material? 

Det är svårt att besvara om cam-girls videor är feministiska för det beror på vem du frågar. 

Pornografi är ett ämne som skiftande riktningar inom den feministiska rörelsen ser väldigt 

olika på. Flera feminister skulle säga att cam-girls är en följd av de könsnormer som finns i ett 

patriarkalt samhälle och de skulle därmed vara emot att kvinnor säljer sina kroppar som en 

vara och objektifieras.   

Men om man frågar en liberal feminist eller en kvinnlig feministisk porrproducent som Erika 

Lust eller Tristan Taormino finns det en stor chans att dessa skulle se cam-girls som ett 

feministiskt fenomen, eftersom cam-girls videor är producerade av kvinnor och uppfattas som 

säkra, befriande och genuina av kvinnorna som skapar dem. Likaså kan man argumentera att 



36 
 

eftersom camming är interaktivt, relationsbaserat och visar en större mångfald av kvinnor och 

kroppar så utmanar fenomenet föreställningar om mainstreamporr. 

Cam-girl-industrin ser bara ut att växa och filmen Cam som släpptes 2018 kan vara ett tecken 

på att cam-girls börjar bli mer och mer synliga i kommersiell media. Som ett digitalt fenomen 

kommer cam-girls fortsätta att utvecklas i takt med tekniken, vem vet hur cam-sites och cam-

videos kommer att se ut om fem år? I dagsläget tillåter vissa cam-sites Virtual Reality (VR), 

vilket kanske blir mer vanligt i framtiden. Därmed kommer det bli intressant att se hur till 

exempel VR kan påverka relationen mellan cam-girls och deras konsumenter. Dessutom kan 

ny teknik väcka nya diskussioner om lagar och cam-girls.  

Michael Fattorsi, som arbetar som advokat inom porrindustrin, menar att med ny teknologi 

och stigande populäritet så är det bara en fråga om tid innan cam-girl-industrin möter flera 

lagliga dilemman. Det finns bland annat ett digitalt redskap som heter Fleshbot som skulle 

göra det möjligt för en cam-girl att sexuellt stimulera en besökare digitalt, detta väcker frågan 

om cam-girls i så fall skulle kunna ses som prostituerade (Orsini, 2011). 

Eftersom utvecklingen av porr- och cam-girl-industrin påverkas av den digitala utvecklingen, 

krävs det mer modern forskning som följer denna process. Det behövs mer forskning på cam-

girls hälsa och de hot som finns i och med det digitala, forskning om de relationer som skapas 

mellan cam-girls och besökare och om dessa kan anses äkta, samt mer modern feministisk 

forskning om feministisk pornografi och cam-girls. 

Olika feministiska riktningar lär inte komma överens om synen på sexarbete och cam-girls.  

Nya tekniska framsteg och redskap, som till exempel Fleshbot, som ger fler möjligheter, fler 

risker, nya relationer och nya feministiska och lagliga dilemman inom camming, kommer 

troligen att ge upphov till nya feministiska debatter om hur vi bör ställa oss till cam-girls. 
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