
44

Magnus Ullén

Pornografi i det  
digitala medielandskapet 

Pornografi är en form av berättande som förändras genom historien, men ändå förblir 
sig lik. Inte minst tvingar pornografin oss att reflektera kring var gränsen mellan re-
presentation och verklighet egentligen går. I flera avseenden kan pornografin därför ses 
som en nyckel till berättandets förutsättningar i det digitala medielandskapet.

Få former av berättande lämpar sig så väl för 
Internet som pornografi. Nätet som medium 
utmärks av dess obegränsade karaktär: den 
uppkopplade datorn är en informationsnod, 
och dess användare uppmanas implicit att ut-
forska informationsflödet. Eftersom använda-
ren ständigt erbjuds nya länkar att klicka på, 
blir läsningen i hög grad slumpartad. På nätet 
läser vi inte, vi surfar – hittar en vågrörelse 
i det oöverskådliga informationsflödet som 
står ut tillräckligt mycket för att bära upp vårt 
intresse, och låter oss bäras fram av den tills 
energin i vågen ebbat ut. 

Utmaningen för berättandet i detta infor-
mationsflöde är tydligt: det bör på en gång 
vara tillräckligt ensartat för att ange en tydlig 
riktning i nätets överflöd av information, och 
tillräckligt varierat för ge utrymme åt nätbru-
karen att själv göra ett urval. Pornografin är 
som gjort för detta syfte. Som berättande har 
pornografi alltid varit episodiskt och inriktat 
på att ge stimulans i stunden. Någon narrativ 
progression är det sällan frågan om, istället 
tenderar porrberättelsen att bestå av en serie 
löst sammanfogade sexuellt explicita episoder, 
som alla följer ett snarlikt mönster – upphets-
ning, sex, utlösning. I detta avseende är den 
pornografiska filmen en direkt förlängning 
av den pornografiska romanen, vilken, som 
Steven Marcus träffande påpekat, idealt sett 
”skulle pågå för alltid – den skulle sakna slut.”1 

Genren förändras förstås genom historien, 
men dess remediering tycks snarare förstärka 
än upplösa pornografins inriktning på att 
skildra en pågående sexuell akt, här, nu, bara 
för dig som betraktare. 

Vissa kritiker har hävdat att pornografi 
på nätet är något väsentligen annat än por-
nografi i andra medier.2 Och visst påverkar 
mediet också det pornografiska berättandet 
på flera sätt. Man kunde dock hävda att nät-
porren snarare renodlar än förändrar drag 
som utmärkt genren sedan länge. Såväl boken 
som filmen kommer genom sina teknologiska 
förutsättningar att ge sken av att den porno-
grafiska berättelsens form liknar den traditio-
nella berättelsens i mycket högre grad än vad 
som egentligen är fallet: båda är medier som 
föreskriver att diskursen börjar, pågår och slu-
tar. Webben löser upp denna form, genom att 
uppmuntra – eller rent av tvinga – läsaren att 
vandra från den ena sajten till den andra. På 
så vis blir pornografin så att säga mer typiskt 
pornografisk på webben än i andra medier. 

Nedan ska jag kort skissera hur porren sam-
tidigt som den i vissa avseenden förändrats, till 
sitt uttryck i allt väsentligt förblivit sig lik.

Pornografins dubbelhet 
En mycket konkret konsekvens av pornogra-
fins remediering på nätet är att den gjort porr 
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så lättillgänglig att genren inte längre kan ses 
som en subkultur, utan måste erkännas som 
ett centralt kulturellt fenomen. Denna porno-
grafins ökade synlighet har också resulterat i 
förnyade försök att beskriva dess verkan och 
funktion. Om försöken att på nytt varna för 
pornografins skadliga verkan är många, så är 
försöken att ifrågasätta pornografins status 
som estetiskt tabu ändå fler.3 Bland konsthis-
toriker ifrågasätter alltfler tesen att ingenting 
på en gång kan vara konst och pornografi. 
Den akademiska litteraturen kring pornografi 
har formligen exploderat, och viljan att vidga 
förståelsen för vad som ryms inom pornogra-
fibegreppet är påtaglig. 2014 fick fältet rent av 
en egen akademisk tidskrift, helt sonika kallad 
Porn Studies. 

Likafullt är samtalet kring pornografi på-
tagligt polariserat. Medan nätporren av vissa 
framställs som en ren förlängning av en por-
nografisk tradition som cyniskt exploaterar 
kvinnors och barns kroppar som varor på en 
marknad för ett manligt begär, menar andra 
att den tvärtom kan vara en viktig källa till 
kritik av ett heteronormativt begär, liksom till 
konstnärlig förnyelse.4 

De kontrasterande synsätten återspeglar en 
dubbelhet som vidhäftar pornografin redan 
som begrepp. Ordet kommer av det grekiska 
pornographoi, en sammansättning av porno – 
sköka eller prostituerad – och grafos – skrift.5 
Det kan alltså utläsas som skrift av/om pro-
stituerade. De ofta starkt polariserade åsikter 
som pornografi framkallar hänger samman 
med denna etymologi. Lägger man betoning-
en på begreppets första led – pornos – är det 
lätt att se genren som nästintill synonym med 
prostitution. Pornografi blir då något vi måste 
förhålla oss till som en oavvislig verklighet, 
vilket förklarar varför många inte minst inom 
kvinnorörelsen ser porr som något vi gör bäst 
att fördöma. Betonar man istället begreppets 
andra led – grafos – framstår pornografi däre-
mot helt enkelt som en form av fantasi.

Denna senare pornografisyn ter sig på 
många sätt oavvislig – man behöver inte ta del 
av mängder av pornografi för att konstatera att 
dess bild av sexualiteten inte har mycket med 
verkligheten att göra. Likafullt kompliceras 

den av mediernas utveckling mot allt större 
omedelbarhet, vilket blir uppenbart om man 
jämför exempelvis pornografi i romanform 
med den pornografi som i dagens digitala 
medielandskap involverar verkliga aktörer. 

Autenticitet och iscensättning
Genom historien har den pornografiska berät-
telsen många gånger tagit formen just av en 
berättelse om, och inte sällan av, prostituerade 
– minns Fanny Hill. Förstapersonsperspekti-
vet är knappast en slump: det utgör en nyckel 
till den pornografiska berättelsens förmåga 
att iscensätta den sexuella akten i ett berättat 
nu som uppmuntrar läsaren till att bli en del 
av det. Genom att tala till oss i förstaperson, 
tycks den pornografiska berättelsen därtill 
vidimera skildringens autenticitet. Det är ju 
berättarens egna erfarenheter vi får ta del av. 
Inte sällan tycks dessa utspela sig nästintill 
i realtid, oberoende av berättelsens tempus. 

I själva verket är förstås pornografins au-
tenticitetsanspråk en ren iscensättning, vil-
ket som regel framgår inte minst av att den 
kvinnliga berättaren fäster väldigt stor vikt vid 
den manliga orgasmen, som inte sällan skild-
ras som ett klimax också för henne. Smaka 
på detta utdrag ur Josefine Mutzenbacher en 
wienerhoras historia, berättad av henne själv:

Han darrade och flämtade: ”Ja … lilla 
hora … du lilla sötunge … varenda dag 
skulle jag vilja knulla dej … å … å …!”
Jag tyckte om när han pratade så där, det 
gjorde mig ännu tokigare och så svarade 
jag: ”Vill du knulla mej varje dag? Det 
går väl inte?”
”Varför inte?” – Nu stötte han redan 
kraftigare.
”Jamen”, kved jag, ”ifall fru Reinthaler 
kommer …”
”Äsch, hon”, viskade han, ”dej med ditt 
lilla hål och kala fitta tycker jag mycket 
bättre om.”
”Det tror jag inte.”
”Du hör vad jag säjer!” Nu körde han in 
kuken så långt att jag kände tasken slå 
mot mina lår.
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[…]
Vid denna glada förhoppning klämde jag 
ihop skinkorna några gånger efter varan-
dra, och nu slutade han att prata. Istället 
kom det : ”Ah – å – nuu!” Det var allt 
han sade. Men jag kände plötsligt något 
varmt djupt inuti mig och visste att nu 
gick det för honom. Han kuk ryckte och 
ryckte, hans fingrar grävde sig in i min 
fitta, den ena heta vågen kom efter den 
andra och jag kände det i min kropp som 
en beröring av en våt, mjuk tungspets.6 

Händelsernas närvaro iscensätts genom kors-
klippningen mellan dialog och berättarens 
upplevande jag, som samtidigt kommer att 
vidimera skildringens autencitet. 

Men det som framställs som utsagor från 
ett erfarande subjekt är i själva verket en tek-
nik för att tillfredsställa läsarens önskningar. 
Bakom den föregivet kvinnliga rösten döljer 
sig en man – Josefine Mutzenbacher skrevs av 
Felix Salten, mer känd för barnboksklassikern 
Bambi. Det som ser ut som ett verkligt vittnes-
mål är i själva verket en fantasm frammanad 
med hjälp av en teknik för representation, som 
syftar till att förvandla det erfarande subjektet 
till ett objekt för konsumentens begär. 

Verklighet och illusion
Saltens Josefine Mutzenbacher är notorisk 
för att vara barnpornografisk: de sexuella 
erfarenheter berättaren med stor entusiasm 
vittnar om ägde enligt henne själv rum då 
hon var mellan fem och tolv år gammal. Ändå 
karaktäriseras den också idag som ”frejdig” 
gladporr på baksidestexten till den svenska 
nyutgåvan, som också upplyser om att den 
tyska författningsdomstolen så sent som 1991 
slagit fast att boken, sitt innehåll till trots, 
inte bryter mot några lagar. Dess aktörer är 
trots allt fiktiva figurer; att boken berättar om 
prostitution gör knappast att den kan likställas 
med prostitution; att den berättar om barn 
innebär inte att den utgör barnporr.

Så sett är skillnaden mellan prostitution och 
pornografi fundamental: medan prostitution 
är omedelbar verklighet, är pornografi dis-

kurs ivt förmedlad fantasi. Denna tydliga 
uppdelning mellan representerande diskurs 
och representerad verklighet kompliceras 
emellertid i pornografins fall av att huvud par-
ten idag utgörs av produkter som involverat 
människor som har sex på riktigt framför 
kameran. Skillnaden mellan att sälja en sexuell 
föreställning och att sälja sex må vara tydlig 
i teorin, men är svårare att upprätthålla i ett 
medielandskap där teknologin tillåter oss att 
representera oss själva i realtid.

Mot denna bakgrund är det förståeligt att 
vissa debattörer menar att ”det inte finns nå-
gon större skillnad mellan saker som porr, 
prostitution, och striptease,” utan klumpar 
ihop dem alla som exempel på ”kommersiell 
sex.”7 Det är förstås riktigt att porrfilmsak-
tören liksom den prostituerade har sex mot 
betalning. Men pornografi betecknar nu inte 
bara olika former av fotografiska represen-
tationer av sexuella aktiviteter, utan alla for-
mer av representation överhuvudtaget. Så sett 
finns det alltså ingenting som hindrar att man 
på en gång talar sig varm för pornografi som 
uttrycksform, och motsätter sig att verkliga 
människor exploateras i pornografibranschen. 

Detta sagt kan man med viss rätt hävda 
att en tydlig bieffekt av att det pornografiska 
berättandet idag i hög grad äger rum på nätet 
är att genren på nytt kopplats samman med 
prostitution i tämligen konkret bemärkelse. I 
praktiken fungerar nämligen gratisporrsajter 
som 4Tube, PornHub, och YouPorn ofta som 
annonsplatser för prostitutionsverksamhet 
av olika slag. Går man in på valfri gratissajt 
öppnas genast automatiskt pop-up fönster av 
olika slag: erbjudanden om sex i närheten av 
platsen man befinner sig på; live-chattar med 
webbkamera; länkar till olika dejtingsajter. 

Porren som konst och vara
Om pornografin på nätet på nytt tycks ha när-
mat sig verklig prostitution, så tycks dess digi-
talisering paradoxalt nog samtidigt ha innebu-
rit att den ytterligare närmat sig konsten. Lars 
von Triers ”Nymph()maniac” nådde kanske 
inte en stor biopublik, men den är ett mycket 
konkret exempel på att den digitala tekniken 
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öppnar nya möjligheter för pornografin inte 
bara på nätet, utan också för medier som 
film. Inte minst Sverige har utmärkt sig som 
ett land där flera unga filmskapare medvetet 
sökt förnya genren. Filmer som Mia Engbergs 
”Dirty Diaries” och Alicia Hansens och Zara 
Kjellners ”Female fantasy” vittnar alla om att 
pornografi idag inte på ett enkelt sätt låter sig 
karaktäriseras som ett enkönat berättande. 

Samtidigt är det svårt att undkomma käns-
lan av att många som talar sig varma för por-
nografi som konstform, inte riktigt vill erkänna 
vari porrens attraktion ligger. Alicia Hansen 
själv erbjuder ett exempel. I en replik till en 
ledare av Erik Helmerson i DN, hävdar hon 
med all rätt att porr precis som all kultur också 
har en politisk dimension, och förklarar att 
hon vill producera en pornografi av ett annat 
slag än den som idag är norm. Istället för porr 
som underblåser ”de patriarkala stukturerna” 
är målet en pornografi som gör det möjligt 
för vårt ”möte med den andre […] att bli jäm-
ställt.” Det är en måhända en vacker ambition, 
men den bygger på en fundamental blindhet 
för vad pornografi gör. Hansens ambition kan 
nämligen förverkligas endast under förutsätt-
ning av att pornografin inte längre tillåts ge 
uttryck för fantiserad makt, vilket vore det-
samma som att inte längre tillåta pornografi 
att vara pornografi.8

Att den fantiserade makt som pornografin 
tillhandahåller ofta är stötande är redan den 
roman jag citerat ovan ett exempel på. Nätpor-
ren erbjuder också flera exempel härpå. Så 

framhåller Erik van Ooijen att porrfilmsregis-
sören Max Hardcore har ”kommit att framstå 
som en alltmer rumsren porrpionjär trots och 
på grund av filmernas återkommande inslag 
av urinering och framkallade kräkningar, 
tänjning av kroppsöppningar med hjälp av 
medicinska verktyg, ”face-fucking”, fysisk 
och verbal förnedring ”, och uppmärksam-
mar också regissören Duke Skywalkers sajt 
FacialAbuse.com, där kvinnor ”stryps, slås, och 
förnedras […] hålls fast, kvävs och spottas på, 
och penetreras så våldsamt i halsen att de inte 
sällan kräks”.9 Man bör som sagt hålla i åtanke 
att den fantiserade makt pornografin erbju-
der sin konsument framstår som begärlig just 
därför att den involverar en överträdelse av en 
social norm – att människor finner njutning i 
att fantisera om att överskrida sådana normer 
innebär förstås inte att de faktiskt vill göra det 
de fantiserar om. Likafullt förblir fantasier 
om sexuella överträdelser som involverar våld 
problematiska när gestaltningen involverar 
verkliga människor.

Också på nätet framstår pornografi alltså 
som ett i många bemärkelser motsägelsefullt 
fenomen: på en gång en källa till sexuell fri-
görelse och en form av sexuellt förtryck; på en 
gång massproducerad vara och radikalt konst-
närligt uttryck. Och framförallt: på en gång 
obestridligt verklig och fullkomligt illusorisk. 
Kanske är det just dess motsägelsefullhet som 
gör att pornografin på många sätt kan sägas 
vara emblematisk för berättandet som sådant 
i dagens digitala medielandskap.

Noter
 1. Marcus (1974): ”The ideal pornographic novel, as 

everyone knows, would go on forever – it would 
have no ending” (pp. 195-96).

 2. Se exempelvis Hanich (2011) och Patterson (2004). 
För en kritik av den senare, se Ullén 2006; för en 
replik till den förre, se Ullén (2011).

 3. Paul (2005), Dines (2010) och Long (2012) varnar 
för porrens skadliga verkningar; Maes och Levin-
son (2012) frågar efter gränserna mellan konst och 
pornografi.

 4. Se Jacobs, Janssen & Pasquinelli (2007).
 5. Begreppet har antika rötter, men var inte vanligt 

förekommande. Det finns bara en dokumenterad 
användning av ordet i antika källor: det uppträder 
i Deipnosophistae – ”sofisternas middag” – en dia-

log av den grekiske retorikern Athenaeus i femton 
böcker från 200-talet, som gått till historien snarare 
för sitt kulturhistoriska än sitt litterära värde. 

 6. Salten (2009, p. 56).
 7. Östergren (2006, p. 47).
 8. Jfr. Ullén (2013).
 9. Van Ooijen (2016, p. 141 samt 145). 
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