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Sammanfattning

Pornografi och sex som underhållning i massmedia är något som det skrivits och forskats om länge och 

mycket – förutom i en genre av media. Radio. Forskarna verkar vara lika omedvetna om denna genre som 

de flesta andra man frågar. Va, finns det porr i radio? är den vanligaste frågan jag fått när jag blivit tillfrågad 

att berätta om vad mitt c-arbete handlar. Och frågan är befogad. Så befogad att jag ägnat hela min sista 

termin på radiopruducentutbildningen till att besvara den. 

Jag har avgränsat min forskning till att gälla bara Sveriges Radio, där jag har identifierat tre program, På 

gränsen, Radiosex och specialsändningen Christer – Sex timmar om sex, som sänder eller har sänt material som 

kan kategoriseras som underhållningssex för radio. Jag utgår från forskningsfrågan Vad är porr för Sveriges 

Radio? och genom kvalitativa intervjuer med tre producenter för programmen och en djupare analys kring 

positioneringar av lyssnarna i programmen skapar jag en djupare förståelse för genren. För att besvara 

frågeställningen har jag även tittat närmare på begreppet pornografi och den debatt som förts kring 

företeelsen. 

Jag kom fram till att, även om begreppet pornografi är svåravgränsat och diffust, så konnoterar det något 

förbjudet, lite okänt och spännande för många, och innebär ofta ett sexuellt explicit material. Den debatt 

som förts mot pornografin anser jag vara förlegad och i många fall felaktig, och i linje med den samtida 

nordiska forskningen så anser jag att pornografi för de flesta människor inte är skadlig. 

Det går att sätta etiketten radiopornografi på åtminstone ett av de tre radioprogrammen – Radiosex. Och även 

om Sveriges Radio inte tillåter programmet att heta Radioporr så används den termen bland producenterna 

för programmet. Denna genre av pornografi skiljer sig från den visuella pornografin, då dess producenter 

och aktörer inte omgärdas av samma stigma som de i den visuella. Radiopornografi är långt mer politiskt 

korrekt än sin visuella släkting. 

Att producera sexuell underhållning för radio kräver kunskaper om att skapa atmosfär och fokus på 

stämningar och ljud och arbete med musik i för- och bakgrund, samt manusskrivning. Dessa kunskaper 

tog jag med mig till slutfasen av detta c-arbete – ett eget utforskande gestaltande arbete, i form av en egen 

produktion av underhållningssex för radio. 

Genom att själv försätta mig i rollen som pornografiproducent och porrskådis når jag en djupare 

förståelse för hela genren och kan ge läsarna av denna uppsats en tydligare bild av vad porr för Sveriges 

Radio innebär. 
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1. Inledning

Sex som underhållning är något som existerat sedan civilisationens gryning, från erotiska grottmålningar 

och lerskulpturer via erotiska noveller under upplysningstiden till dagens aldrig sinande utbud av 

Internetporr. Människan har alltid haft intresse av att dokumentera och bevittna sin sexualitet, och tagit 

alla verktyg hon haft till hands för att göra det – från konst och hantverk till böcker och virtuella medier. 

Erotik och pornografi, sex som underhållning, finns inom alla genrer av media – TV, tidskrifter, spelfilm 

och Internet, för att nämna några. Men radio då? En retorisk fråga, för visst finns det erotik och porr för 

radiolyssnare, men det skyms av den stora skuggan från de visuella medierna. 

Mina öron öppnades för den smala och undanskymda genren radioerotik under hösten 

2008 när jag snubblade över programmet Radiosex i Sveriges Radio P1 en natt. Sedan dess har jag själv 

hunnit med att både analysera och själv producera radioerotik – eller radioporr, om man så vill – och vill 

nu som en avslutning på min utbildning gå djupare in i ämnet. 

För mig är detta en chans att vässa mina kunskaper på området och en föreberedelse inför 

yrkeslivet som radioproducent. Jag och en klasskamrat har även under vår utbildning tagit fram ett 

programkoncept för underhållningssex som vi försöker sälja in till Sveriges Radio. Detta går jag av 

sekretesskäl inte djupare in på här mer än att nämna att detta c-arbete kan ses som en föreberedelse inför 

en framtida programproduktion, och speciellt den gestaltande delen blir därför även ett övningsmoment i 

rollen som radiopornograf.

Min studie kring underhållningssex i radio är inte intressant enbart för radioentusiasten –

alla som har en nyfikenhet på sex, erotik, pornografi och media har något nytt att hämta här. Tidigare 

forskning inriktar sig nästan uteslutande på underhållningssex i visuella medier eller litteratur, studier på 

företeelsen inom radio lyser med sin frånvaro och med denna uppsats gör jag några första ansträngningar 

för att fylla igen forskningsluckan. Kunskaperna från denna uppsats utmynnar i en egen utforskande

produktion av underhållningssex för radio – ett sätt att tydligare befästa tidigare kunskaper och samtidigt 

pröva dem i praktiken, samt komma fram till ny kunskap som inte kommit fram genom enbart ett 

teoretiskt angreppssätt.

Jag som skriver den här uppsatsen heter Torsten Gabrielsson och studerar sista och tredje året vid Luleå 

Tekniska Universitet, Institutionen För Musik och Medier, Radioproduktion i Nya Medier. Jag har under 

min utbildning till radioproducent jobbat mycket med ljudbyggen, sketcher och manusskrivning, och jag 

har dessutom jobbat inom Sveriges Radio, som reporter, och haft samarbeten med produktionsbolag som 

jobbar med radio. Detta har gett mig kunskaper som varit till stor nytta för mitt examensarbete.

1.1 Syfte

Pornografi är ett vida omforskat ämne inom de flesta genrer av media, förutom radio, där en tydlig

forskningslucka finns. Syftet med detta examensarbete är att undersöka förutsättningarna för sex som 

underhållning i Sveriges Radio. Mina slutsatser av detta ligger sedan till grund för ett gestaltande arbete –



2

en egen utforskande produktion av underhållningssex, där jag själv försätter mig i rollen som 

pornografiproducent och aktör för att ge mig och läsarna av denna uppsats en djupare förståelse för 

genren. Det är viktigt att omsätta de teoretiska kunskaperna från min forskning till praktik i ett gestaltande 

arbete, dels för att visa på tillämpningen av denna forskning, dels för att nå kunskap kring ämnet utöver 

vad som går att tillgodogöra sig i böcker, intervjuer eller genom att bara lyssna till tidigare produktioner. 

Som jag nämnde i inledningen kommer dessa kunskaper även att vara till nytta för mig personligen då jag 

försöker slå mig in på en yrkesbana som radioproducent, och även i vidareutvecklingen av programidén 

kring underhållningssex till Sveriges Radio som jag och min klasskamrat tagit fram är detta arbete en viktig 

del. 

Varför jag fokuserar på enbart Sveriges Radio i detta c-arbete, och inte de andra 

radioaktörerna i Sverige, är en avgränsning av mitt arbete som annars skulle bli för stort. 

1.2 Frågeställningar

Jag ville, som sagt, undersöka förutsättningarna för sex som underhållning i Sveriges Radio. För att göra 

detta använde jag mig av den övergripande frågeställningen Vad är porr för Sveriges Radio?. För att nå ett svar 

på den frågan använde jag mig av några underfrågor:

Vad är pornografi?

Vilka problem finns kring begreppet?

Vilka tidigare produktioner inom Sveriges Radio tangerar mitt ämnesval?

Hur ser dessa produktioner ut och vad skiljer dem åt?

Dessa frågor ligger till grund för slutfasen av min forskning – att göra ett utforskande gestaltande arbete, 

en egen produktion av underhållningssex för radio som bygger på de kunskaper jag får under min 

forskningsprocess. Genom det egna utforskande gestaltande arbetet vill jag besvara frågan vilka kunskaper 

nås genom att själv skapa underhållningssex för radio?.

2. Metod

För att besvara frågeställningarna och nå mitt syfte har jag använt mig av tre metoder:

 kvalitativa intervjuer med tre producenter för Sveriges Radio som arbetar, eller har arbetat med 

program som tangerar mitt ämnesval  

 analys av hur lyssnaren positioneras i tre olika program som tangerar mitt ämnesval som sänts i 

Sveriges Radio

 gestaltande del, där kunskaperna från den teoretiska delen av mitt arbete används och utvecklas i 

en utforskande produktion av underhållningssex för Sveriges Radio 
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Den metodlitteratur jag använt mig av är främst Runa Patel och Bo Davidsons Forskningsmetodikens grunder 

(2003), Torsten Thuréns Vetenskapsteori för nybörjare (2007), Mary Talbots Media discourse (2007) och Karin 

Widerbergs Kvalitativ forskning i praktiken (2002).

Jag utgår från den humanistiska tolkningsmetoden hermeneutik, som handlar om inkännande 

tolkning, att inte bara förstå utan även begripa (Thurén, 2002). Denna metod är relevant för min forskning 

då den ska leda fram till en egen konstnärlig produktion som bygger på mina tolkningar av tidigare gjorda 

produktioner. 

För att kunna besvara min frågeställning har jag använt mig av kvalitativa 

forskningsmetoder. Mitt första steg var att intervjua tre producenter vid Sveriges Radio, som producerat 

radiounderhållningssex i olika former, om sina erfarenheter. Intervjuerna använder jag som 

bakgrundsinformation om programmen, då informationen på till exempel webben är alltför knapphändig. 

Intervjuer ger även en djupare förståelse av hur det känns att producera program, varför de utformas som 

de gör etcetera. Jag valde den kvalitativa intervjuformen med låg grad av både strukturering och 

standardisering. Denna lämpar sig för att identifiera egenskaper och beskaffenheten hos […] den intervjuades livsvärld 

eller uppfattningar om något fenomen (Patel & Davidsson, 2003). En låg grad av standardisering och 

strukturering innebär att möjligheten att göra om intervjuerna och få samma svar inte är stor, däremot ger 

metoden ett gott utrymme för intervjupersonen att utveckla sina svar och göra sig mer precis, än genom 

till exempel ett frågeformulär eller enkäter, denna form av intervjuer används vanligtvis i journalistiskt 

arbete, vilket passar mitt arbete väl (Patel & Davidsson, 2003). 

Till grund för intervjuerna hade jag en intervjuguide (se bilaga 1), vilket är mycket 

användbart vid forskning – den är ett redskap som hjälper till att hålla intervjun till de, för forskningen 

konkreta frågorna (Widerberg, 2002). Jag utformade den efter mina frågeställningar till denna uppsats och 

fyllde på med vad som jag kunde tänkas behöva veta om till exempel intervjupersonernas produktioner, 

erfarenheter av mitt ämne etcetera (bilaga 1). 

De tre intervjuerna är gjorda inom ett års tid. Den första intervjun var med Magnus 

Lindman, dramaturgiatschef och producent för Radioteaterns Radiosex, i maj 2009. Denna intervju gjordes 

över telefon tillsammans med en kurskamrat och spelades in. Jag är, genom mina erfarenheter från det 

journalistiska arbetet, medveten om de begränsningar en telefonintervju innebär i jämförelse med en 

intervju på plats, då man går miste om både kroppsspråk och ansiktsutryck och att ljudkvalitén är betydligt 

sämre över telefon. Detta var dock förutsättningarna för att överhuvudtaget kunna genomföra intervjun, 

en kompromiss helt enkelt. Att jag hade en kurskamrat med mig vid intervjun var både en fördel och 

nackdel – hon kompletterade mig och mina frågor, samtidigt som det faktum att vi var två kan ha fått 

intervjupersonen att känna sig i underläge. Att vi var två unga studenter och intervjupersonen en etablerad 

man kan dock ha inneburit att maktbalansen jämnade ut sig (Widerberg, 2002). 

Den andra intervjun gjorde jag på plats med Ylva Lindvall, producent för programmet 

Christer i Sveriges Radio P3 i mars 2010. Eftersom det var nästan ett år sedan jag gjorde den förra intervjun 

lyssnade jag igenom den och skrev ner de frågor som jag ställt. Dessa frågor hade jag sedan som grund för 
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den nya intervjun, dock var jag noggrann med att inte slaviskt följa frågorna på pappret, utan istället vara 

följsam och uppmärksam på vad intervjupersonen sade (Widerberg, 2002). 

Min tredje och sista intervjuperson var Fredrik Grundel, producent och programledare för På gränsen – I en 

erotisk ubåt, Sveriges Radio P3. Intervjun ägde rum i mars 2010 över telefon. 

Dessa tre intervjuer var alla omkring en halvtimme långa och de ligger till grund för min analys. Att jag 

gjorde endast tre intervjuer har flera skäl. Det finns inte en uppsjö av människor som arbetat med 

underhållningssex för Sveriges Radio, inte heller en uppsjö av radioprogram som innehåller 

underhållningssex. De tre program som ingår i denna studie är de program som jag kunnat hitta som berör 

mitt ämne och är relevanta för mitt syfte. Dessa tre representeras här i studien av varsin intervjuperson. 

Att göra intervjuer med andra som arbetat med samma program skulle ge en mer nyanserad bild, men är 

också mer tidskrävande – här gjorde jag en avgränsning i mitt arbete.

Vid analysen av intervjuerna har jag valt att inte transkribera dem i sin helhet, utan istället 

tagit ut avsnitt där intervjupersonerna svarar på ungefär samma fråga och sedan jämfört och redovisat för 

deras svar i korta citat eller beskrivande text. Jag transkriberar det jag anser vara relevant av intervjuerna 

och tar därför inte med till exempel stakningar och stamningar, förutom i vissa fall när det kan förmedla 

en viss sinnesstämning hos intervjupersonen – av den anledningen redovisas pauseringar (Widerberg, 

2002). Att inte skriva ut intervjuerna är även det en avgränsning, då detta är ett mycket tidskrävande arbete 

(Patel & Davidson, 2002). Min analys av intervjuerna är tematisk och indelad i tre teman, där jag försöker 

få svar på tre centrala frågor i min studie: huruvida programmen kan klassas som pornografi – detta ger en 

bild av möjliga gränsdragningar och skillnader inom genren; om underhållningssex i radio är en lika 

stigmatiserad som sina släktingar i den visuella mediegenren, till exempel pornografisk film – detta kan 

påvisa eventuella fördelar eller nackdelar med radion kontra film/tv; och vad intervjupersonerna uppfattar 

som bra eller dåligt med sina produktioner – detta ger mig en vägledning inför min egen produktion av 

underhållningssex. Att jag valt en tematisk analys av mitt intervjumaterial gör det enklare att härleda 

intervjupersonernas svar direkt till mina frågeställningar och att inbördes jämföra intervjupersonernas 

olika uppfattningar kring samma ämne (Widerberg, 2002).

Som en andra del i min metod har jag analyserat tre olika, och för min studie relevanta, avsnitt av program 

som sänts i Sveriges Radio. Härefter kommer jag i metoddelen att referera till avsnitten som texter – text 

används här i ordets vidare mening och innefattar skriven text, tal, foto, rörlig bild, radioprogram etcetera. 

De tre texterna är På gränsen från den 25:e september 1988, I rummet från Radioteaterns Radiosex (okänt 

datum) och Christer – Sex Timmar Om Sex som sändes 4:e november 2009. I Christer – Sex Timmar Om Sex

analyseras inte hela programmet, utan just den omkring femton minuter långa programdel där en sexnovell 

läses upp. Det är den för mina studier relevanta delen av det programmet. 

Av dessa tre texter är det bara Christer – Sex Timmar Om Sex som finns tillgänglig via 

Sveriges Radios webbsida. Inget av avsnitten finns bifogade i denna uppsats av upphovsrättsliga skäl.

Det jag fokuserar på i analysen av texterna är hur lyssnaren tilltalas, positioneras – vilken 

relation har programmen till sina lyssnare? Hur vill de att lyssnarna ska förhålla sig till dem? En sådan 
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analys är ett sätt att åskådliggöra eventuella skillnader mellan programmen. Detta är relevant för min 

forskning på så sätt att det ger en djupare förståelse för texterna och den genre de representerar, vilket i 

sin tur svarar direkt mot min frågeställning Hur ser dessa produktioner ut och vad skiljer dem åt?. 

Jag utgår från John Thompsons uppdelning av kommunikation i tre delar, ansikte-mot-

ansikte interaktion, medierad interaktion och medierad kvasiinteraktion (Talbot, 2007). Ansikte-mot-ansikte 

interaktion är precis vad det låter som, den kommunikation som uppstår när två personer möts. Deras 

fysiska samnärvaro tillåter en uppsjö av kommunikativa vägar, förutom orden till exempel ansiktsuttryck, 

gester, kroppshållning, etcetera. Om samma två personer talar över telefon försvinner många av de 

visuella och fysiska kommunikationssätten på grund av det rumsliga avståndet, kommunikationen kommer 

fortfarande vara ömsesidig och direkt, men på det hela taget är den mer begränsad än ansikte-mot-ansikte 

kommunikationen, vi kan tala om en medierad interaktion. Om samtalet inte går fram och den som ringer 

talar in ett meddelande på en telefonsvarare istället, har vi förflyttat kommunikationen inte bara rumsligt 

utan även tidsmässigt, detta är medierad kvasiinteraktion (Talbot, 2007). Talbot identifierar medierad 

kvasiinteraktion som icke-adressat specifik och icke-ömsesidig (Talbot, 2007, sid. 84), menat att vem som helst 

kan ta del av meddelandet och att kommunikationen inte skapas tillsammans. Radio och TV är exempel på 

medierad kvasiinteraktion, vilket gör detta synsätt intressant som metod för min forskning. Talbot 

identifierar en diskurs – bland många – inom media, speciellt TV och radio, där programledarna försöker 

närma sig sin publik genom att använda ett familjärt språk, använda förnamn, adressera lyssnaren i direkta 

ordalag såsom du och dej, framstå som en vän i största allmänhet – detta väl förankrat i prognoser om 

lyssnarsiffror och reklamintäkter. Med vetskapen om att detta är en medierad kvasiinteraktion, då det 

gäller TV och radio, ser vi att ingen verklig vänskap kan byggas upp, då ömhet och lojalitet kan vara 

enkelriktad, tyvärr, men jag är inte övertygad om att vänskap kan det. Hur skulle envägsvänskap se ut? Är inte 

ömsesidighet en av definitionerna på vänskap? (Talbot, 2007, sid. 85, min översättning). De vänliga 

programledarna, de familjära produktionerna är alltså syntetisk vänskap, medierad kvasivänskap – ett sätt 

att genom användandet av ansikte-mot-ansikte interaktionella diskurser göra programmen populära. 

Detsamma gäller själva interagerandet mellan publik och produktion vid sändningar. Ett 

exempel är såkallade ring-in-program, där lyssnarna ges intrycket av att de själva är med och påverkar 

innehållet och att de har en närhet till programmet, vilket är ett falskt intryck då de bara är en i mängden 

av människor som ringer in, och dessutom sållas genom en telefonsluss och sedan får medverka i 

programmet helt på redaktionens/programledarens villkor. Exemplet gäller även lyssnarbrev, sms, e-post 

etcetera, det finns ingen direkt tillgång till programledaren från publikens sida, bara syntetiserad vänskap 

med syfte att få upp lyssnarsiffror (Talbot, 2007).

När vi använder oss av ansikte-mot-ansikte interaktiv kommunikation kan vi variera och 

anpassa vårt språk, vårat uttryck, efter den vi pratar med. Medierad kvasiinteraktiv kommunikation 

innebär att sändaren inte vet exakt vem han/hon talar till, trots målgruppsefterforskningar och 

programanpassningar. En fiktiv adressat, mottagare, konstrueras vilket försätter sändaren i en 

maktposition över mottagaren. Genom denna generalisering av publiken tillskriver sändaren mottagaren 

för givet tagna egenskaper, vilket blir tydligt i till exempel reklam – få vitare tänder, använd vår tandkräm!. Här 
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förutsätts att mottagaren inte har tillräckligt vita tänder och bör därför köpa en viss produkt. En reell 

mottagare av denna text som har mycket gemensamt med den fiktiva mottagaren kommer att förhålla sig 

mindre kritiskt till innehållet än en reell person som inte har något gemensamt med den fiktiva mottagaren

(Talbot, 2007). I denna uppsats görs ingen publikforskning och det är därför inte möjligt att se hur 

texterna i studien påverkar sina reella adressater, däremot synliggörs texternas fiktiva adressater och hur de 

förhåller sig till dem. 

I min tredje metoddel genomför jag ett utforskande gestaltande arbete. Kunskaperna från min forskning 

används för att skapa en produktion av underhållningssex för Sveriges Radio som ett led i utforskandet av 

och förståelsen för genren. Kunskaperna från min teoretiska forskning sätts på prov i det gestaltande

praktiska arbetet och leder till nya insikter vilka diskuteras i uppsatsens diskussionsdel. Detta 

tillvägagångssätt tillför en ytterligare dimension till mitt c-arbete. 

2.1 Alternativa metoder

Andra möjliga utgångspunkter för att besvara mina frågor hade kunnat vara att genomföra publikstudier 

på de texter jag valt att studera. 

Genom en publikstudie kan [man] se hur det sammanhang som människor befinner sig i påverkar hur medietexten tas 

emot. Den visar också hur man utifrån dess resultat kan dra slutsatser som väcker frågor som inte skulle ha belysts annars

(Åström & Gabrielsson, 2009, sid. 2). 

Jag ser däremot inte att en publikstudie skulle kunna ersätta mina redan valda metoder, då mycket 

bakgrundsinformation till texterna skulle gå om intet och därigenom skulle jag missa syftet med min 

forskning. Publikstudier skulle kunna vara ett gott komplement till mina metoder, men då en del av syftet 

med min forskning är att ge mig en djupare förståelse för genren underhållningssex, ser jag att 

genomförandet av ett undersökande gestaltade arbete uppfyller syftet i högre grad än en publikstudie. 

Att jag väljer att analysera hur mottagaren positioneras i mina valda medietexter istället för 

att till exempel analysera texternas innehåll ur ett feministiskt synsätt eller marxistiskt är kopplat till mitt 

gestaltande arbete. Jag vill skaffa mig en förståelse för hur mottagaren tilltalas, positioneras, i texterna då 

detta är ett uttryck för producenternas syn på sin publik, härifrån kan jag dra paralleller till programmens 

faktiska framgång och därigenom dra slutsatser kring hur min egen produktion bör utformas. 
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3. Tidigare forskning

3.1 Vad är porr? Vad är erotik?

I den här uppsatsen vill jag undersöka vad sex som underhållning i Sveriges Radio är. När vi talar om sex 

som underhållning använder vi oss ofta av två begrepp, porr och erotik. Det är här på sin plats att reda ut 

vad som ligger bakom de två begreppen.

Porr är en vardaglig och talspråklig version av ordet pornografi, som kommer av grekiskans pornographos,

en sammansättning av orden pórnē, prostituerad, och graphein, att skriva (Merriam-Webster, 2010-02-16). I 

Svenska Akademiens Ordlista (hädanefter SAOL) beskrivs ordet som en sexuellt retande framställning i ord el. 

bild. 

Vid en sökning på ordet porr på Googles sökmotor på Internet får man omkring 2,7 

miljoner träffar, och bland de tio första träffarna hittar man mestadels hemsidor där man kan ladda ner 

filmer och bilder på människor i sexuella sammanhang – gratis eller mot betalning (Google, 2010-02-16). 

På de flesta av de tio sidorna möts man främst av bilder på nakna kvinnor i sexuella sammanhang, i helbild 

eller inzoomat på genitalierna, men utbudet varierar kraftigt och vissa utlovar till exempel filmer med 

bögporr och gruppsex. Några av hemsidorna erbjuder även diverse sexleksaker, telefonsex och 

chattfunktioner. En av sidorna kräver att man ska vara äldre än 20 år för att kunna beskåda materialet.

Söker man däremot på ursprungsordet pornografi på Google får man ungefär en miljon färre 

träffar än dess släkting, och bland de tio första träffarna syns inget av det avklädda utbudet som vi såg 

tidigare (Google, 2010-02-16). Istället möts man här av flera debattinlägg kring begreppet pornografi – vad 

det betyder och innebär – och pornografins effekter på samhället, bland annat på unga. 

I statens offentliga utredning Avskaffande av filmcensuren för vuxna, men förstärkt skydd för barn 

och unga mot skadlig mediepåverkan från Kulturdepartementet står att läsa om vad som gäller för pornografi i 

rörlig bild:

För alla typer av TV-sändningar […] gäller att program med ingående våldsskildringar av verklighetstrogen karaktär eller 

med pornografiska bilder antingen ska föregås av en varning i ljud eller innehålla en varning som anges löpande i bild 

under hela sändnings-tiden. Sådana program får inte sändas under sådan tid och på sådant sätt att det finns en betydande 

risk för att barn kan se programmen, om det inte av särskilda skäl ändå är försvarligt. (SOU 2009:51, sid. 192)

Pornografiska filmer med så kallat sexuellt våld eller tvång har i Sverige genom historien utsatts för censur, 

detta kommer jag att ta upp senare i uppsatsen. Debatten kring porr och pornografi kommer jag också att 

beröra, men först ska vi se vad det begreppet erotik innebär.

Jag går tillbaka till SAOL och hittar sexuell kärlek, älskog under ordet erotik. Även detta ord härstammar 

från grekiskan, och är besläktat med ordet eros som står för den sinnliga kärleken. I engelskan finns ordet 
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erotica, som i översättning läser litterära eller artistiska verk med ett erotiskt tema eller kvalitet eller skildring av 

erotiska saker (Merriam-Webster, 2010-02-16) och enligt Wikipedia har verk som betitlas erotica ett högt 

konstnärligt värde. Wikipedia som källa är något osäker, då informationen på sidan kan redigeras av vem 

som helst, men den säger ändå något om hur ordet används (Wikipedia, 2010-02-15).

Vid en sökning på Google finner jag, under de tio första resultaten på erotica, bland annat 

ett museum med erotisk konst, musikvideor från världsartister och liknande material som under sökningen 

för porr (Google, 2010-02-16).

Över 42 miljoner träffar ger Google på ordet erotik och här varierar innehållet på 

hemsidorna mellan allt från sextips, debattinlägg och lättsamma artiklar kring ämnet i våra stora 

kvällstidningars nöjessektion, till en sida som erbjuder hårdporrfilmer med kåta brudar som älskar sex

(Gratiserotik, 2010-02-16), med bilder och länkar som, för mig, ser ut att vara i samma genre som många 

av bilderna från porrsökningen (Google, 2010-02-16). Jag jämför till exempel med pornografihemsidan 

Swedish Topp 100 (Swedish Topp 100, 2010-02-17). 

I erotiksökningen hittar vi också det svenska postorderföretaget Ginza (Ginza, 2010-02-

16), som säljer bland annat CD-skivor, filmer och böcker över Internet och postorder. De filmer som de 

saluför under titeln erotik ser, till omslagen, ut som de filmer som fanns på porrsidorna jag sökte på 

tidigare. 

Så, vi har den officiella betydelsen av orden där bägge innefattar sex, men skillnaden är att erotik bör vara 

av mer litterär och konstnärlig karaktär. Sökningarna på Google gav en viss bild av vad begreppen 

generellt står för på Internet – porr gav bilder på blottade kön och filmer med olika sexuella aktiviteter, 

pornografi används mer inom debatt och akademiska sammanhang, erotik har den bredaste betydelsen och 

innefattar både innebörden av porr och mindre explicit material, samt sextips och en plats bland 

kvällspressens nöjessidor.

Begreppen har fått en innebörd, men de flyter gärna in i varandra. Går det att dra en gräns? Just kring 

detta har många debatter förts, inte minst i feministiska sammanhang och i frågor kring censurlagstiftning. 

3.1.2 Var går gränsen?

Sex som underhållning har alltid varit omdiskuterat, såväl produktionssätt som innehåll har ifrågasatts av 

olika grupper. Men jag tänker stanna kvar kring frågan om gränsdragning för begreppen porr/pornografi och 

erotik eftersom det är svårt att redogöra för en debatt utan att ha terminologin på det klara, dessutom finns 

det, som jag här nedan tänker visa, viktiga slutsatser att dra från problematiken kring just definieringen av 

orden. Jag kommer använda mig av ordet pornografi för både porr och pornografi, eftersom de i många 

akademiska sammanhang har samma betydelse och även i talspråket syftar till samma företeelse.

I Jessika Lindqvists c-uppsats Erotik och pornografi i spelfilmer - Sexuella bilder ifrån Kids, Bully och Ken Park i 

olika kontexter, blir bilderna verklighet eller fiction? försöker hon finna just den gräns där erotik övergår i 
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pornografi. Hon menar att erotiken riktar sin gestaltning mot aktörerna i filmen, medan pornografin riktar 

sej mot åskådaren med hjälp av aktörerna, en inte helt enkel avgränsning som lämnar mycket utrymme för 

tolkning.

Hennes definition går i samma anda som SAOL. Erotiken, menar hon, använder sej ofta 

av symbolspråk för att gestalta sex eller nakenhet, medan pornografin är explicit och känslokall:

När man relaterar till ordet pornografi så ser man inte det som kärlek mellan två/flera människor utan snarare som en 

tillfredställelse för den tredje parten i det hela, alltså åskådaren. När man ser på en bild eller film med pornografiska 

budskap ser man ingen njutning eller glöd mellan personerna utan lustan och glöden riktas emot åskådaren. (Lindqvist, 

2006, s.8), 

Det bör noteras att det i uppsatsen inte framgår om detta är en slutsats hon dragit efter att ha studerat 

pornografiska verk, eller om detta är hennes personliga uppfattning som hon skapat sej genom sin 

litteraturstudie på ämnet. Hennes uppfattning kring pornografi är dock densamma som visade sig bland 

många av kvinnorna – men även vissa av männen – i Lotta Löfgren-Mårtensons och Sven-Axel Månssons 

undersökning av svenska medelklassungdomars pornografivanor, Lust, Love and Life: A Qualitative Study of 

Swedish Adolescents’ Perceptions And Experiences With Pornography (Löfgren-Mårtenson & Månson, 2009). I 

undersökningen framgår att den i översättning så kallade kärleksideologin präglar ungdomar, främst 

kvinnor. Kärleksideologin, menar Löfgren-Mårtenson & Månson, innebär att kärlek rättfärdigar sex, och 

kvinnorna i studien ser pornografi som sex utan kärlek. 

Lindkvists definition av pornografi är dock vag som underlag. Om det är så, som hon 

skriver, att man i pornografiska verk inte kan se kärlek mellan aktörerna, så öppnar det för frågan hur man 

kan vara säker på att alla ser samma sak, och hennes definition förblir vag. Förutom vagheten, så uppstår 

ett annat problem. Vi gör ett tankeexperiment där en filmregissör misslyckas med att skildra det 

kärleksfulla i en sexscen sin film. Måste man då kategorisera det som pornografi, även om scenen inte är 

explicit och oavsett vad filmen i övrigt handlar om? 

En annan av svårigheterna med gränsdragningen kring ordet pornografi är dess föränderlighet. Löfgren-

Mårtenson & Månson beskriver ordet pornografi har fått en annan betydelse än det hade 1971, när Sverige 

som andra land i världen efter Danmark, legaliserade pornografin. Innehållet i det som klassas som 

pornografi har med åren kommit att förändras och blivit mer explicit och det som klassades som 

pornografi för några decennier sedan kan idag ses i populärkulturella sammanhang (Löfgren-Mårtenson & 

Månson, 2009). 

Vi går vidare för att se om någon gränsdragning överhuvudtaget är möjlig. Feministen och författaren 

Petra Östergren tampas, även hon, med begreppen erotik och pornografi i sin bok Porr, Horor och Feminister. 

Hon bestrider inte att det finns en skillnad i betydelse av orden, och hennes definition sammanfaller i stort 

med gängse beskrivningar, där pornografin är mer explicit och allmänt stigmatiserad medan erotiken har 
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en mer känslosam och sinnlig karaktär. Men hon fäster inte så mycket vikt vid kärlekskriteriet som SAOL 

och Lindqvist gör, utan uppmärksammar istället den funktion som uppdelningen i de två begreppen 

innebär, och hur den utnyttjas i pornografidebatten (Östergren, 2006). 

Östergren menar att orden fungerar som statusmarkörer – statusmarkörer av smak, där 

god smak står för hög status och vice versa. Hon tar porrtidningarna som exempel, där de billigare 

tidningarna, med ett direkt och rått innehåll, dålig ljussättning et cetera står för låg status, de mer påkostade 

tidningarna med högre papperskvalité, dyrare rekvisita och, som hon uttrycker det; tjusigare och lite svalare 

kvinnor (Östergren, 2006, sid.79), närmar sej erotikens uttryck och har högre status. Dessa tidningar är inte 

omhuldade av samma stigma som de av lägre klass och behöver inte gömmas undan. 

Just stigmat kring pornografin kan ses ha en gränsdragande funktion – och att det är stigmatiserat framgår 

tydligt i både Östergrens och Lindqvists redogörelser, Lindqvist menar att pornografin rent allmänt anses 

mer som omoraliskt och oacceptabelt (Lindqvist, 2006) och Östergren beskriver hur hon var tvungen att 

ta in på hotell, där man kunde se pornografi på TV på rummen, när hon skulle studera sin första 

pornografiska film - det var för genant att hyra den över disk (Östergren 2006).  

Att visa eller sprida filmer med pornografiskt innehåll bland personer under 18 år är i 

Sverige olagligt och kan leda till fängelse (SOU 2009:51), och många butiker väljer att ha pornografiska 

tidningar och filmer på speciella platser, eller i fack, så att deras omslag skyms – en del försäljningsställen 

väljer även att inte alls sälja pornografiska tidningar. 

Det är ett stigma över pornografin, vilket skiljer den från erotiken som i sin snävaste 

betydelse – sexuell kärlek, älskog (www.svenskaakademien.se) – har en bättre klang. Men detta stigma kan i 

framtiden komma att förändras, då pornografin nu tagit ett steg ut från mörkret och in i 

mainstreamkulturen (Löfgren-Mårtenson & Månson, 2009). Jag lämnar härmed försöket att hitta en skarp 

definition av begreppen pornografi och erotik med slutsatsen att begreppen flyter ihop och förändras, men 

att det generellt ligger en rumsrenare klang kring erotik, vilket med fördel kan användas av den som vill 

handskas även med pornografi, men som inte vill befläcka sin status. 

3.2 Kritik mot pornografin – feministiska synsätt

Pornografin har alltid varit ett omdiskuterat ämne och mycket kritik har riktats mot pornografin. Jag 

tänker här redogöra för några av huvudkritkernas ståndpunkter, och tänker främst rikta in mig på den 

feministiska gren som kallas radikalfeminismen. Ur denna ism har några av de starkaste åsikterna mot 

pornografin uttalats, även om det finns starkt pornografimotstånd inom många andra tankeströmningar 

och ismer. Jag väljer dock här att göra en avgränsning, eftersom denna del av mitt arbete bara syftar till att 

upplysa läsaren om att kritik finns.
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3.2.1 Feminism

Feminismen är ett synsätt där man anser att kvinnor är underordnade män och att detta förhållande bör 

ändras (Gemzöe, 2003). Denna definition är generell och det finns mycket som ryms under begreppet 

feminism, detta tänker jag dock inte ta upp här. 

Feminismen har i stora drag växt fram i två omgångar; vid andra hälften av 1800-talet till 

början av 1900-talet, och under 1960- och 1970-talen. Feminismen som växte fram under den första 

perioden kallas för liberalfeminismen och har mycket gemensamt med upplysningstidens tankar kring 

människans frihet, lika värde och likhet inför lagen. Liberalfeminismen sätter sin tro till utbildning och 

information i kampen att nå ett jämställt samhälle. Under den första perioden växte även den socialistiska 

feminismen fram, där Karl Marx och Freidrich Engels teorier om klass, makt och ekonomi har satt en 

prägel. Ur den andra feministiska perioden sprang radikalfeminismen. Denna gren menar inte att 

kvinnoförtrycket främst uppstår ur orättvisa lagar och ekonomiska system, förtrycket ligger djupare än så 

och upprätthålls i första hand av män. De menar att män som grupp har ett intresse av att vara 

överordnade kvinnor som grupp. Radikalfeminismen har en djupare fokus på det personliga, som de 

menar också är politiskt (Gemzöe, 2003). Radikalfeminismen har också i stor utsträckning 

uppmärksammat det sexuella våldet och förtrycket av kvinnor som en del av det de kallar patriarkatet – den 

manliga överordningen i världen. 

3.2.2 Radikalfeminismen och pornografin

Radikalfeminismen menar alltså att sexuella trakasserier, våldtäkt och kvinnoförnedring är en del av 

männens sätt att behålla sin makt i samhället och till detta hör också pornografin. Pornografin är teorin och 

våldtäkten praktiken är ett argument som varit väl använt under radikalfeminismens historia – ett argument 

som nått ända in i den svenska politiken och fått gehör både till höger och vänster (Östergren, 2006). 

Amerikanerna Andrea Dworkin och Catharine MacKinnon är två av radikalfeminismens och 

pornografimotståndets huvudgestalter och deras argument har hörts även i den svenska debatten. 

Dworkin menar att pornografins grundvalar vilar på sexuellt tvång och att kvinnor är objekt som vill bli 

våldtagna (Dworkin, 1991). Även den skrivna pornografin är ett hot mot kvinnor menar Dworkin, men 

den skadar ingen vid produktionsprocessen. Dock är budskapet detsamma och skapar, enligt henne, 

samma aggressivitet bland män och lust att våldta som den visuella pornografin. 

I demokratier har pornografin till och från vunnit stöd i olika lagar kring yttrandefrihet, 

detta är Dworkin starkt kritisk till och menar att det som pornografer gör inte kan liknas vid det som 

konstnärer och författare gör. Hon gör en parallell mellan pornografiproducenterna och polismakten i 

totalitära diktaturstater Pornografer är patriarkatets hemliga polis, den håller kvinnor nedtryckta genom rädsla och 

angrepp (Dworkin, 2000. sid. 29). Att genom censur hindra pornografi är inte detsamma som att hindra 

konstnärer och författare från att uttrycka sej, det är ett sätt att stoppa ett system av terror som hindrar yttranden

(Dworkin, 2000. sid. 29). 

I USA har Dworkin tillsammans med MacKinnon arbetat för ett lagförslag mot pornografi. 

Förslaget går ut på att definiera pornografi – inkluderat allt från de socialt accepterade herrtidningarna, 



12

såsom Playboy, till så kallade snuffilmer, filmer där kvinnor och barn, enligt MacKinnon, mördas framför 

kameran i sexuellt upphetsande syften – som ärekränkning och sexuell diskriminering (MacKinnon, 2000). 

Detta lagförslag inspirerade till kanadensiska censurlagstiftningar mot pornografi, dessa ledde dock till att 

främst homosexuell och feministisk pornografi beslagtogs (Östergren, 2006).

Det är dock viktigt att inte ta radikalfeministernas åsikter kring pornografi som något som 

gäller för alla feminister. De flesta typer av feminism problematiserar kring pornografin, men det är långt 

ifrån alla som yrkar på förbud och som håller med om att all pornografi är våldtäkt och förnedring (Darj, 

2007). Bland dem som kallar sig feminister finns många som menar att pornografi är ett sätt för kvinnan 

att bejaka och ta tillbaka sexualiteten, och som menar att radikalfeministerna sätter stereotypa stämplar på 

kvinnor som passiva offer, oförmögna att ta kontrollen över sin egen sexualitet (Östergren, 2006; 

Andersson, 2005). Feministen Petra Östergren menar att kopplingen mellan pornografi och våldtäkt är 

förhastad och svår att bevisa och att det finns mycket som talar för att så inte är fallet. Östergren ställer 

den retoriska frågan hur det kan förekomma våldtäkter i de allra fattigaste utvecklingsländer och i totalitära 

stater, när pornografin där är marginell (Östergren, 2006).

I Frida Darjs uppsats kring hur feminister konsumerar pornografi möter vi feministiska 

kvinnor som använder och konsumerar pornografi av olika slag för sina egna lustars och nyfikenheters 

skull. Darj ser ett snävt könsstereotypt tänk i kritiken mot pornografi, att pornografikritikerna inte kan 

tänka sej att även kvinnor vill se pornografi och kan bli upphetsade av det i alla dess former – till och med 

den för heterosexuella män utformade mainstreampornografin.

3.2.3 Fler pornografikritiker

I Sverige har mycket arbete mot pornografin förts, och förs fortfarande av bland annat organisationerna 

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, härefter ROKS, och Kvinnofronten. På 

ROKS hemsida står att läsa:

Roks anser, i likhet med FN, att mäns våld mot kvinnor, våldtäkt, incest och prostitution, har sin förklaring i den 

maktobalans som finns mellan könen i samhället. Även pornografi är en sådan yttring (ROKS, 2010-04-20).

ROKS har en tydlig koppling till Dworkin och MacKinnon, som bland annat var gästföreläsare på ROKS 

konferens Pornografi – Verklighet eller pornografi som hölls i början av 90-talet. Förutom ett tydligt 

ställningstagande mot pornografin, så arbetar organisationen aktivt med bland annat kampanjer för 

porrfria hotell. 

Kvinnofronten är en organisation som, liksom ROKS också har ett tydligt ställningstagande mot 

pornografi. På Kvinnofrontens initiativ startades vid början av 1980-talet Folkaktionen mot Pornografi. 

De ledde bland annat bojkotter mot pornografiförsäljare, uppvaktade politiker och myndigheter och 

polisanmälde pornografi (Kvinnofronten, 2010-03-02). 

Som jag tidigare nämnt så har även kritik mot pornografi förekommit, och förekommer 

fortfarande bland politiker och i politiska partier. Före detta utrikes- samt justitieministern, 
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socialdemokraten Laila Freivalds medverkade på ROKS konferens mot pornografi 1990 där hon sade att 

viss pornografi, särskilt våldspornografin, stred mot yttrandefriheten (ROKS, 1990). Radikalfeministernas 

åsikt att pornografi är teoretisk våldtäkt återfinns även, om än i olika tolkningar, bland de flesta partier, 

såsom kristdemokraterna, folkpartiet, miljöpartiet och vänsterpartiet (Östergen, 2006). 

3.3 Den smutsiga industrin – finns den?

Ett av radikalfeministernas huvudargument mot pornografin är att produktionssätten är förkastliga, 

förnedrande och rent av farliga och att pornografiskt material som inte visar våld framställs med hjälp av 

våld (MacKinnon, 1991). Detta är inte en åsikt som är unik för radikalfeministerna. Bland de feminister 

som inte anser att all pornografi är av ondo möter man också viss skepsis till produktionssätten och 

branschen. I Frida Darjs intervjuer med feministiska pornografikonsumenter framgår det att:

Porrbranschen ses genomgående men i varierande grad som problematisk av informanterna, eftersom villkoren är bristfälliga 

och medverkande far illa. Därför är det viktigt att försäkra sig om de medverkandes frivilliga närvaro vilket görs tex. genom 

att undvika branschen eller vända sig till alternativa genrer (Darj, 2007. sid. 31).

Pornografibranschen uppfattas i allmänhet som en ljusskygg verksamhet i gränslandet till det förbjudna, 

vilket den i stor utsträckning också är (Andersson, 2005). Men bara för att en bransch omhuldas av 

allmänhetens förakt måste inte det som sägs om den vara sant. Är det så att aktörerna i pornografin 

tvingas in i branschen och våldtas och misshandlas? Hur är egentligen arbetsförhållandena i 

pornografibranschen? 

Petra Östergren och Mattias Andersson har ifrågasatt bilden om den hänsynslösa 

branschen och menar att den, i Norden, till stor del liknar vilken bransch som helst som utgår från ett 

ekonomiskt vinstsyfte (Östergren, 2006; Andersson, 2005). Andersson menar att begreppet pornografi alltid 

använts som ett samlingsnamn för att peka ut det som är moraliskt förkastligt i samhället när det kommer 

till sex. Begreppet står under ständig förändring för vad som för tillfället måste tabubeläggas (Andersson, 

2005).

I sin bok Porr – en bästsäljande historia besöker Andersson filminspelningar, 

pornografimässor och redaktörer, skådespelare och modeller som är eller har varit aktiva inom den 

nordiska pornografin och ger en mycket annorlunda bild av branschen än vad som är gängse uppfattning. 

Bland de skådespelare och modeller han intervjuat är det främst de snabba pengarna som 

drivit dem att medverka i pornografi. En etablerad pornografiskådespelare kan i Sverige idag få omkring 

4000 kronor för en sexscen i en av de stora företagens filmer, männen har ungefär tusen kronor mindre i 

lön. De flesta är unga, mellan 20 och 30 år, och för den som gjort sig ett namn kan en nordisk 

pornografikarriär ge en vanlig månadslön men för bara några dagars arbete (Andersson, 2005). Förutom 

pengar så finns vissa exhibitionistiska motiv, många av aktörerna säger att de upplever en sorts eufori, likt 

den att stå på scen, när de spelar in pornografisk film. För många av kvinnorna finns även bakomliggande 

förhoppningar om en framtida karriär som påklädd modell med i bilden. 
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Många av kvinnorna – speciellt i Finland där den lagliga pornografin är betydligt yngre än i Sverige – är 

egna företagare och gör allt från att agera i sina egna filmer, till att regissera, marknadsföra och distribuera. 

Ingen av de aktörer Andersson intervjuat säger sig ha blivit tvingade in i branschen, och än mindre ställer 

de upp på bilden av inspelningar av pornografisk film som våldsam och förnedrande, snarare fysiskt 

krävande och akrobatisk (Andersson, 2006). Men det finns också exempel på tydligt utnyttjande och rent 

kriminella handlingar. Vid början av nittiotalet uppmärksammades ett fall i Stockholm där en man dömdes 

för bland annat koppleri och häleri. Mannen hade erbjudit män att för en kostnad av 80 kronor ha 

gruppsex med en ung kvinna på film i en källare till en porrklubb. Kvinnan var dåligt underättad om vad 

det gällde, förutom att hon skulle få betalt för någon slags pornografisk filminspelning. Kvinnan fick 

knappt de pengar hon blivit lovad (Andersson, 2006). Dessutom täcker Anderssons reportage bara den 

etablerade pornografiscenen i Norden, hur det ser ut i övriga världen eller bland de småproducenter som 

gör kommersiell pornografi hemma framgår inte. Bland etablerade regissörer och producenter i Norden 

finns dessutom en skepsis och motvilja till att ta in skådespelare och modeller från t ex Baltikum och 

Östeuropa. Mariah Kekkonen, som är ägare och producent till Finlands största pornografiproducent, 

uttrycker det såhär:

Jag har principen att betala lika mycket oavsett om de kommer från Sverige, Danmark, Finland eller Lettland. Man vill. 

Men pengarna är ju mer värda för de lettiska tjejerna relativt sett. Vilket gör att de åker hem och berättar för sina 

kompisar som i sin tur kommer för att spela in film. Men som kanske egentligen inte vill, men gärna vill ha pengarna. Jag 

vill inte ha med folk som bara gör det för pengarna. I Lettland finns folk som verkligen behöver pengar och är beredda att 

göra vad som helst för det. Det är inte bra. Det är då folk gör sig illa (Andersson, 2005. sid. 237).

Det som de flesta av skådespelarna och modellerna i pornografin ser som stora nackdelen med jobbet är 

stigmatiseringen. Många uppträder under alias och håller sin yrkesbana hemlig för släkt och vänner, det 

finns de som håller sina tidigare karriärer som pornografimodell hemlig för sina makar i rädsla för att 

äventyra förhållandet. Att ha ett förflutet inom pornografibranschen kan göra att man inte får vissa 

anställningar, eller att det används emot en senare i livet, t ex om man slår sig in på den politiska banan 

eller vill jobba inom media (Andersson, 2005). Efter ett lättklätt utvik i tidningen Slitz fick TV4:s 

väderpresentatör Tone Bekkestad inte jobba i sändning under en tid, eftersom det ansågs kunna skada 

programinnehållets seriositet (Fyrlund & Ramnewall, 2006-06-21). Detta visar på hur stigmatiserat 

nakenhet, och kanske främst kvinnlig nakenhet, i media är. 

Att arbeta med pornografi innebär ett utanförskap, där omvärlden ser personerna och 

branschen som något smutsigt, obskyrt och farligt. Detta utanförskap späs på av att pornografiaktörerna 

har svårt att organisera sig fackligt, teaterförbundet tar till exempel inte in pornografiskådespelare. 

3.4 Censuren – en kort historik 

Eftersom rörlig bild har ansetts ha en större genomslagskraft än andra medier har vissa begränsningar i 

yttrande- och tryckfrihetsgrundlagarna gjorts för TV, film och biografer vad gäller vålds- och 
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sexskildringar (Hadenius & Weibull, 2005). Vad som anses viktigt att censurera förändras hela tiden. 1911 

inrättades Statens Biografbyrå, som skulle motverka material som stred mot bland annat allmän lag, goda 

seder eller som kunde verka förråande eller upphetsande. 1929 fick byrån rätt att bestämma att vissa filmer 

bara fick visas för ena könet, och då gällde det upplysningsfilmer kring sexualitet (Furhammar, 2003). 

Under 50- och 60-talen kunde filmer som beskrev sexuella aktiviteter, men som för den delen inte 

nödvändigtvis visade något, fällas i censuren. Även språkbruket granskades. Under 60-talet kritiserades 

lagparagrafen Sårande av tukt och sedlighet av många politiskt aktiva, speciellt bland ungdomsförbunden. 

Lagen ansågs moralistisk och sexualfientlig. De ville göra upp med synen på homosexualitet, införa fri abort och 

krossa de tabun som gjorde sex för njutnings skull till ett kontroversiellt ämne (Mallik, 2003. sid. 149). Lagen togs 

bort 1971 och så kallade porrbiografer växte fram. Under 80-talet kom hemvideon, som konkurrerade ut 

porrbiograferna, och under årtiondets senare hälft växte sig satellit- och kabelkanalernas utbredning. 

Pornografi var nu något som konsumerades i hemmet. Ett exempel på hur synen på vad som bör 

censureras hela tiden förändras är så kallad fist-fucking där nävar förs upp i kvinnors underliv:

Porrmotståndare kallade detta för våld, vilket tjänstemännen på Biografbyrån tog fasta på. Gränsen för vad som fick föras 

in gick vid fyra fingrar och knogarna, sedan klipptes scenen. Det spelade ingen roll om aktörerna verkade njuta av 

aktiviteten, det räckte med att scenen kunde ge ett plågsamt intryck på en åskådare med ’normal’ anatomi. Denna praxis 

upphörde dock när censorerna i slutet av 1990-talet fick klart för sig att rätt utförd är inte handlingen skadlig eller våldsam

(Östergren, 2006, sid. 67).

Sedan 1995 har Biografbyrån inte gjort något ingripande i biografifilm, i de övriga nordiska länderna finns 

inte längre bestämmelser om förhandsgranskning, och möjligheter till censuringripanden beträffande film 

avsedd att visas för vuxna, kvar. I Sverige konstaterar man att de som vill se pornografi främst söker sig till 

Internet, där censurlagar inte har någon giltighet. Porrbiograferna är ett minne blott och filmbranschens 

intresse för att visa grovt våld och sexuellt våld har i stora drag försvunnit och förslag att helt avskaffa den 

så kallade vuxencensuren, censur av film ämnad visning för vuxna, har framkommit efter utredning (SOU 

2009:51).

3.5 Hur mycket pornografi tar vi del av?

Nu kommer vi titta närmare på vad pornografin faktiskt har för effekter, enligt forskningen. I den norska 

studien Use of Pornography in Traditional Media and on the Internet in Norway från 2006 (Traeen & Sørheim-

Nilsen & Stigum, 2006) har 3387 slumpvis utvalda personer mellan 18 och 49 år, svarat på enkätfrågor 

angående deras pornografivanor. 

96 procent av männen, och 72 procent av kvinnorna som tillfrågats hade någonsin läst en 

pornografisk tidning. 95 procent av männen hade någonsin sett en pornografisk film, och av kvinnorna 

var det något färre, 76 procent. Användningen av Internet som källa visar upp den mest ojämna 

fördelningen mellan könen, 63 procent av männen och tretton procent av kvinnorna hade sett 

pornografiskt material på Internet. 
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Dock var det vanligare bland yngre att ta del av pornografi på Internet - i åldersgruppen 18-29 hade 77 

procent av männen och 42 procent av kvinnorna sett pornografi på Internet. I undersökningen framgår 

inte hur mycket pornografi som konsumeras eller i vilken frekvens, men de tillfrågade har svarat på när 

senast de tog del av pornografiskt material. För pornografi på film och Internet svarade 50 procent 

respektive 71 procent av de tillfrågade att de tagit del av materialet de senaste tolv månaderna. För 

tidningar var siffran lägre, 40 procent av de tillfrågade sade sig ha tagit del av pornografiskt material i 

tidning de senaste tolv månaderna (Traeen & Sørheim-Nilsen & Stigum, 2006). 

Hur stora slutsatser man kan dra av resultaten är osäkert då bland annat könsfördelningen 

var något ojämn, 59 procent av de tillfrågade var kvinnor och de flesta som svarade på enkäten hade en 

högre utbildning. Men det är en relativt stor undersökning och den ger en bild av hur det ser ut i vårt 

grannland Norge och är därför intressant även för svenska studier. 

I boken Koll på porr: Skilda röster om sex, pornografi, medier och unga redogör Carl-Göran Svedin 

och Ingrid Åkerman för en enkätundersökning från 2004 som besvarats av 4343 tredjeårselever på 

svenska gymnasieskolor (Svedin & Åkerman, 2006).  Här framgår att 97 procent av pojkarna och 76 

procent av flickorna någon gång tagit del av pornografiskt material på Internet i tidningar eller på film. 

Detta skiljer sig inte nämnvärt från det resultat som Traeen, Sørheim-Nilsen och Stigums undersökning 

visar på hur det såg ut i Norge bland vuxna (Traeen & Sørheim-Nilsen& Stigum, 2006). 

Pornografianvändandet bland unga har ökat. Svedin och Åkerman hänvisar till tidigare 

gjord forskning från 1996 som visade att 76 procent av männen och 35 procent av kvinnorna i åldrarna 

18-24 tagit del av pornografiskt material. För kvinnor innebär det mer än en fördubbling av intresset för 

pornografi. Kristian Daneback och Sven-Axel Månsson presenterar dock i sin undersökning Kärlek och 

sexualitet på Internet från 2009 ett resultat som till viss del motsäger det som Svedin och Åkerman 

presenterat. 88 procent av männen och 35 procent av kvinnorna uppger att de tittar på pornografi på 

Internet i Daneback och Månssons studie (Daneback & Månsson, 2009). Dock bör här noteras skillnaden 

i frågeställningarna. I Svedin och Åkerman svarar de tillfrågade att de någon gång tagit del av pornografi, 

medan i Daneback och Månsson är frågan om man tittar på pornografi på Internet. Detta ger en skillnad i 

vilket svar man får. I Svedin och Åkermans frågeställning ryms även de som bara en eller ett fåtal gånger 

råkat se ett pornografiskt inslag, medan i Daneback och Månssons fråga krävs det att man är aktiv i sitt 

pornografitittande för att kunna svara ja, och att det sker på Internet.

Daneback och Månssons studie är även den en enkät, men som skickats ut över Internet 

till ett icke slumpvis urval, dels genom webbplatser, dels genom mejl till studenter vid Malmö högskola. 

Underlaget för undersökningen är 855 personer mellan 18 och 24 år. Detta tillvägagångssätt kan vara en av 

orsakerna till det annorlunda resultatet kring hur vanlig pornografikonsumtionen bland unga i Sverige är.

Bland pojkarna i 2004 års undersökning var det mycket vanligt att titta på pornografi 

regelbundet. Två tredjedelar såg på pornografi mer än en gång per månad, nio procent varje dag. Bland 

flickor var det bara lite drygt sex procent som såg på pornografi mer än en gång per månad, att dagligen 

titta på pornografi var det bara 0,2 procent som gjorde (Svedin & Åkerman, 2006). Det kan vara värt att 
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notera att 42 procent av männen och 41 procent av kvinnorna läser erotiska texter på Internet (Daneback 

& Månsson, 2009).

3.6 Vilken pornografi ser vi på, hur och varför?

För båda könen är det vanligast att ha sett heterosexuell pornografi och gruppsex. Den pornografi som 

Svedin och Åkerman kallar för avancerad eller avvikande, såsom sex med våldsinslag, sex mellan barn och 

vuxna, samt sex med djur, var det främst en minoritet av pojkarna som tittade på. Att så få har sett så 

kallad barnpornografi beror på att den är relativt svårtillgänglig och oftast försedd med avgifter (Svedin & 

Åkerman, 2006). Att barnpornografi är förbjudet i Sverige och att de flesta inte anser att det är ett 

acceptabelt beteende bör även ses som orsaker till att så få ser på barnpornografi.  Studier på vilken sorts 

pornografi svenskar av andra åldrar ser på saknas.

Bland pojkar är Internet följt av kabel/satellit-TV de vanligaste källorna till pornografi, 

medan det är kabel/satellit-TV och tidningar som är vanligast för flickorna. Svedin och Åkerman noterar 

att de vanligaste källorna till pornografi på nittiotalet var tidningar, videofilmer, betalkanaler, porrbiografer 

och Internet men att det nu mest sannolikt går mot att Internet blir huvudkällan (Svedin & Åkerman, 

2006). 

Svedin och Åkerman pekar på en skillnad mellan flickor och pojkar i hur pornografin 

konsumeras. Flickor ser i större utsträckning på pornografi tillsammans med någon, till exempel en 

partner eller kamrat, medan majoriteten av pojkarna oftast tittade på pornografi ensamma (Svedin & 

Åkerman, 2006) och det är nästan tre gånger så vanligt att flickor ser på pornografi för att bli upphetsade 

tillsammans med en partner (oavsett kön) än pojkar (Daneback & Månsson, 2009). 

En studie på 398 heterosexuella norska par i åldrar mellan 22 och 67 visar att 15 procent av 

de tillfrågade paren använder pornografi för att förbättra sexlivet i relationen (Daneback & Træen & 

Månsson 2009). Hur paren använder pornografin och vilket slags pornografi det handlar om framgår inte, 

men jämför vi med Danebäck och Månssons studie ser vi att det är vanligare bland unga par att använda 

pornografi för att bli upphetsade än bland äldre (Daneback & Månsson, 2009). 

Löfgren-Mårtenson och Månsson identifierar tre anledningar till varför ungdomar tittar på 

pornografi:

– som en form av socialt umgänge, där man diskuterar det man ser och, framförallt bland pojkarna, jämför 

olika preferenser.

– som en källa till information som oftast granskas kritiskt av båda könen och som också fungerar som en 

sorts inspirationskälla för det egna sexlivet.

– som ett medel för sexuell upphetsning, vilket i större utsträckning gäller för pojkarna än för flickorna 

(Löfgren-Mårtenson & Månson, 2009). 



18

Bland flickor är de främsta orsakerna till att titta på pornografi på Internet att bli upphetsad, att 

tillfredsställa sig sexuellt och för att stilla sin nyfikenhet, medan för pojkarna är det primärt för 

tillfredsställelsens och upphetsningens skull. Bara hälften så många pojkar som flickor sökte upp 

pornografi på Internet för sin nyfikenhets skull (Löfgren-Mårtenson & Månson, 2009).

3.7 Är pornografin skadlig?

Pornografins påverkan på människan har länge debatterats och mycket forskning har gjorts och görs på 

ämnet. Det jag kommer att titta närmare på är pornografin i media och den påverkan den har på 

människor. 

– Folket säger ja

I Våld och pornografi i medierna: åsikter om medievåldets och pornografins påverkan på unga människor undersöker 

Ulla Carlsson svenska folkets attityder till pornografin. I undersökningen har omkring 1700 personer i 

åldrar mellan femton och åttiofem från olika samhällsskikt svarat på frågor kring hur de ser på pornografin 

i media. Precis som i de flesta undersökningar som görs kring pornografins påverkan, fokuserar även hon 

på unga människor och barn, därför att barn är mer sårbara än vuxna då de inte har tillgång till ett lika 

kritiskt synsätt på sin omvärld, och därigenom är mer utsatta för negativ påverkan (Carlsson, U. 2005).

I studien framgår att dryga 80 procent av de tillfrågade anser att unga människor påverkas negativt av 

pornografiska inslag och sexscener i TV, film och på Internet. Dessa leder till en felaktig bild av 

sexualiteten och ändrade sexualvanor bland unga. 72 procent svarar att dessa även i stor utsträckning leder 

till ökat sexuellt våld i samhället. Denna åsikt är tydligt starkare bland äldre och kvinnor medan bara 40 

procent av de unga männen har denna uppfattning. 

På frågan om pornografi och sexscener i TV, film och på Internet kan ge en sämre 

självkänsla hos folk, svarar 62 procent att så är fallet. Här finns ingen skillnad mellan olika åldrar och 

utbildningsnivå, dock finns en skillnad mellan könen. 72 procent av kvinnorna höll med om påståendet, 

56 procent av männen. 

På frågor om de positiva konsekvenser pornografin i media kan tänkas ha, såsom ökad 

kunskap om sexuella relationer och ökad förståelse för olika sexuella uttryck svarade 29 respektive 27 

procent att så är fallet. Ungdomarna är den grupp som i störst utsträckning håller med om pornografins 

positiva effekter, och som är positiva till pornografi överhuvudtaget (Carlsson, U. 2005). 

I Carlssons undersökning framgår också vilka åtgärder som de tillfrågade har tilltro till när 

det gäller att skydda unga från pornografiskt innehåll i media. Störst tilltro har de tillfrågade till etiska 

regler inom mediebranschen, 68 procent tycker att det är en ganska god eller mycket god åtgärd, vad dessa 

etiska regler skulle kunna innebära framgår dock inte. Andra åtgärder som nämns är bland annat olika 

slags tekniska filter som blockerar sändningar av olika inslag, informationskampanjer riktade till föräldrar, 

medieutbildning i skolan och varningar om programmets innehåll före sändning. Dessa förslag får starkt 

stöd av mellan 50 och 60 procent av de tillfrågade. Kvinnorna i undersökningen är, jämfört med männen, 
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överlag mer positiva till åtgärder för att skydda barn och unga från pornografiskt innehåll i media 

(Carlsson, U. 2005). Carlssons undersökning ger en bild av hur det svenska samhället ser på pornografin, 

en bild som i stort säger att pornografi är något som de flesta har en något negativ inställning till och som 

många anser vara skadligt. Men den säger inget om huruvida pornografi faktiskt är skadligt. Är folkets 

negativa inställning befogad?

– Forskningen är mer tveksam

Pornografi påverkar den som tar del av det. Majoriteten av de pojkar i Sverige som tittar på pornografi 

säger att de blir upphetsade av det, en tredjedel av flickorna ger samma svar. Av flickorna uppger en 

ungefär en fjärdedel att de också blir nedstämda eller arga. Bara en tredjedel av pojkarna och hälften av 

flickorna uppger att de inte påverkas alls (Svedin & Åkerman 2006). Mer än hälften av unga svenska män 

som tar del av sexrelaterat material på Internat (pornografi, erotik, chatt) uppger att de i viss utsträckning 

mår dåligt av det, 38 procent av kvinnorna.  

Vi har också frågat vilken typ av problem det handlat om och här kan vi se att det finns en stor individuell variation. 

Möjligen skulle man kunna tala om en känslodimension som innebär att användandet orsakat ångest, skuld och 

skamkänslor. Någon säger sig ha blivit polisanmäld (för vad vet vi inte), medan någon annan fått minskat självförtroende 

av att titta på pornografi. Vi ser också att det för några har inneburit konflikter i deras relationer eller att de känt sig 

förföljda av någon de träffat på Internet, medan andra upplever sig ha blivit lurade. Två personer talar om missbruk och 

beroende medan någon menar att det inte handlar om ”seriösa problem” (Daneback & Månsson, 2009, sid. 225).

Bland de heterosexuella par där en eller båda parter tittar på pornografi så finns ett mer tillåtande erotiskt 

klimat – man pratar om, och experimenterar med sex. Dock kan man vända på det och säga att där det

erotiska klimatet är tillåtande tittar man även till viss utsträckning på pornografi. I de par där bara ena 

partnern tittar på pornografi är det erotiska klimatet också tillåtande, men här hittar man också i större 

utsträckning sexuellt relaterade problem, såsom problem med att bli sexuellt upphetsad (vanligast bland 

män) och en negativ självbild (främst bland kvinnor) (Daneback & Træen & Månsson, 2009). Huruvida 

pornografin orsakar problemen, eller om de med problem också väljer att konsumera pornografi framgår 

inte av studien.

Bland danska män och kvinnor i åldrarna mellan 18-30 uppgav de flesta att de själva inte 

upplevde några problem relaterade till deras pornografikonsumtion. Männen var de som uppgav mest 

positiva effekter, men männen var också den grupp där negativa effekter förekom i störst utsträckning 

(Hald & Malamuth, 2008).

En kanadensisk studie på vuxna heterosexuella män mellan 18-44 år visar vissa samband 

mellan IQ och påverkan av pornografi. I studien genomgick männen ett IQ-test och fick sedan titta på 

olika sorters pornografiska filmer, för att direkt efter det i ett annat rum samarbeta med en attraktiv ung 

kvinna. Testet visar att män med lägre IQ blev mer närgångna mot kvinnan efter att ha sett pornografi 

med våldsinslag än efter filmer med mildare pornografiskt innehåll. Kvinnan upplevde även dessa män 
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som mer sexuellt föreslående efter att de sett våldspornografi. Män med högre IQ var generellt mindre 

närgångna och sexuellt föreslående än män med lägre IQ, oavsett vilken sorts pornografisk film de sett 

(Bogaert & Woodward & Hafer, 1999). 

Studien har dock vissa brister. Den unga attraktiva kvinnan – som i och för sig tränats av en av författaren 

till studien att se olika sexuella anspelningar och tendenser i mäns beteende – skulle uppskatta hur sexuellt 

föreslående männen i studien var mot henne, vilket är godtyckligt. Dessutom valdes kvinnan ut på grunder 

av forskarnas uppfattning av vad som är attraktivt, vilket inte nödvändigtvis sammanfaller med männen i 

studiens smak. Studien visar dock på att pornografi har påverkan på män, och denna kan hänga ihop med 

nivån av IQ.

I en artikel i Sydsvenskan från 26:e januari 2010 kommenterar forskaren och professorn 

Sven-Axel Månsson sin enkätundersökning  Kärlek och sexualitet på Internet (Daneback & Månsson, 2009) 

att pornografi i sig inte är skadligt och att de flesta ungdomar har ett sunt förhållande till den,  Men en 

mindre grupp, de som samtidigt har andra problem, kan hamna i en ohälsosam överkonsumtion (Welin, H. 2010).

Svedin och Åkerman identifierar en grupp pojkar på knappt tio procent som storkonsumenter av pornografi. 

Dessa pojkar uppger att de tittar på pornografi dagligen. Storkonsumenterna skulle kunna vara den mindre 

problemgrupp som Månsson syftar till i intervjun. 

De storkonsumerande pojkarna dricker avsevärt mycket mer alkohol än andra pojkar och 

har i större utsträckning en sämre psykisk hälsa och använder droger i större utsträckning. Bland 

storkonsumenterna var det också vanligare att ha utfört sexuella övergrepp mot andra och att köpa och 

sälja sex. Svedin och Åkerman ser ett tydligt samband mellan hög pornografikonsumtion och stor sexuell 

lust bland storkonsumenterna. Flickor och pojkar som tittar på avancerad pornografi, såsom barn–, djur–

och våldspornografi, blir mer upphetsade och får större lust att prova det de ser än andra unga, något som 

Svedin och Åkerman ser som problematiskt (Svedin & Åkerman 2006). 

Lotta Löfgren-Mårtensson och Sven-Axel Månsson drar i sin studie ”Sex överallt, typ?!”

slutsatsen att den ökade konsumtionen och exponeringen av pornografi bland unga leder till att 

kroppsidealen förändras. Framförallt handlar det om att fokus på kroppsbehåring och var denna behåring 

sitter. I pornografin går modet mer åt det slätrakade hållet, vilket tas efter av både kvinnor och män. 

Dessutom har männen börjat bedömas också efter utseende, istället för efter enbart prestation som 

tidigare. Den manliga kroppen har blivit en sexmarkör, såsom den kvinnliga kroppen traditionellt är och 

har varit. Könsstereotyperna påverkas alltså av pornografikonsumtionen (Löfgren-Mårtensson & Månsson 

2006). Normen kring sex och kärlek har också förändrats bland unga i och med den ökade 

pornografikonsumtionen. Sexuella förbindelser behöver inte längre nödvändigtvis vara förenade med 

kärlek och sex med främlingar har blivit okej. Löfgren-Mårtensson och Månsson menar också att 

pornografin har gett vissa positiva jämställdhetseffekter, såsom att unga kvinnor kan bejaka sin sexualitet 

utan att få en negativ, horig stämpel. Däremot har pornografi blivit en måttstock utifrån vilken unga 

betraktar varandra, speciellt hur pojkar betraktar flickor. Ungdomar behöver få utveckla sina verktyg för 

att handskas med pornografin omkring dem, som blivit en del av deras vardag. Storkonsumenterna, som 
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mår allmänt dåligt, och för vilka pornografin kan ha tvångs- och beroendemässiga inslag, behöver 

uppmärksammas (Löfgren-Mårtensson & Månsson, 2006). Löfgren-Mårtensson och Månsson avslutar sin 

studie med en något positiv inställning till pornografin:

En del vuxnas upplevelse av att vilja slå till bromsarna är inte svår att förstå. Dock visar historiska erfarenheter att en 

sådan strategi utgör den bördigaste av jordmåner för den mytologiska föreställningen om pornografins funktion som förlösare 

av en återhållen eller rentav förbjuden sexualitet. I det perspektivet ger kanske ungdomarnas förhållandevis avdramatiserade 

syn på fenomenet de bästa tänkbara förutsättningar för ett klokt och balanserat offentligt samtal om pornografins ljusa 

respektive mörka sidor (Löfgren-Mårtensson & Månsson, 2006. sid. 153). 

4. Undersökning – vad är pornografi för radio?

De studier jag hittills presenterat har handlat om pornografi i allmänhet och i media rent generellt. Nu går

vi specifikt in på radiomediet. Jag kommer här belysa genrens egenskaper. Detta är nödvändigt för att nå 

mitt syfte, och vi kommer senare även se hur dessa kunskaper ligger till grund för och prövas i det 

gestaltande arbetet vilket i sin tur mynnar i besvarandet av frågeställningarna.

4.1 Vad har gjorts tidigare i Sveriges Radio?

Inom SR har det förekommit produktioner som innefattat sex som underhållning. Här nedan följer en 

redovisning av de tre produktionerna, På gränsen – I en erotisk ubåt, Radiosex och 

Christer – Sex timmar sex. Det är de tre program som jag hittat, med hjälp av webben och mina 

intervjupersoner. Detta utesluter inte att det kan finnas, eller har funnits, fler produktioner inom SR som 

berör mitt ämne, till exempel inom P4:s 25 lokala radiostationer kan det ha förekommit program eller 

delar av program som tangerar mitt ämnesval. Men att göra efterforskning på detta ansenliga material 

skulle dock överskrida mina tidsresurser för denna uppsats. 

Mitt urval grundade jag på den information jag fått vid intervjuer med SR-medarbetare och 

rundringningar inom företaget. De tre programmen På gränsen – I en erotisk ubåt, Radiosex och 

Christer – Sex timmar sex var helt enkelt de produktioner som dök upp vid min efterforskning.

4.1.1 På gränsen – I en erotisk ubåt

På gränsen – I en erotisk ubåt (härefter bara På gränsen) är SR:s första stora satsning på erotik. Programmet 

sändes vid midnatt (23-01) mellan söndag och måndag under 1987-1988 i SR P3. Programledare var 

Fredrik Grundel och Lotta Bromé (Wigardt, 1989). Programmet kom till efter att ledningen på SR önskat 

ett erotiskt program under en tid och Grundel, som hade och har ett intresse för sex, och som dessutom 

jobbat inom SR med reportage och suggestiva program som Drömspel, tog fram ett programförslag som 

gillades. Programmet bygger på en nära kontakt med lyssnarna. Lyssnarna skriver till programmet på temat 
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sex, erotik och känslor. Lyssnarbreven blandas med kontaktannonser, reportage, intervjuer, studioprat och 

mer eller mindre erotiska noveller som lyssnarna också skickat in. 

På gränsen strävar mot det personliga, att komma människor nära och skildra det innersta. 

Taket är högt och alla sexualiteter får plats (Grundel, telefonintervju, 2010). Sensuellt är ett ledord, och 

Grundel menar att det snarare handlar om gränslandet mellan sexuell upplysning och erotik, inte 

pornografi. Sett med dagens ögon var programmet väldigt oskyldigt och mjukt, menar Grundel, i 

jämförelse med till exempel Radiosex, trots detta fick programmet flera anmälningar till radionämnden, 

dock utan att fällas. Programmet blev också väldigt populärt och hade som mest omkring 1,2 miljoner 

lyssnare (Wigardt, 1989). 

Syftet med På gränsen var att synliggöra det som människor bär på inombords och använda det som någon 

sorts modern sexualupplysning för vuxna. Målgruppen var inte fastställd, målgruppstänket fanns inte inom 

SR på samma sätt som nu, och tanken var att den som var nyfiken skulle kunna lyssna oavsett ålder, kön, 

klass, etcetera, (Grundel, telefonintervju, 2010). Språket är sällan särskilt explicit, ord som kuk, fitta och 

knulla är sällan förekommande, oftast används omskrivningar såsom inne i mig och där nere. 

Programmet har en varierande form. Här bor noteras att jag på grund av 

svårtillgängligheten av materialet endast tagit del av två avsnitt av På gränsen och denna 

programbeskrivning blir därför något begränsad. Till största delen består programmet av brev som 

lyssnarna skickat in. Innehållet varierar från efterlysningar och rena kontaktannonser till hyllningar och 

sexnoveller. Dessa läses upp av programledarna, ibland med musik eller ljud i bakgrunden, ibland inte. 

Lyssnarbreven varvas med musik, som jag upplever som, för sena åttiotalet, tidstypisk populärmusik med 

tyngdpunkt på det lite lugnare och mjuka. Emellanåt är det studioprat, där programledarna till exempel 

berättar om vad som kommer hända senare i programmet eller något anekdotiskt med anknytning till 

lyssnarbreven eller något annat. En av de stående programpunkterna är intervjun där någon, känd eller 

okänd, berättar om en sensuell eller erotisk upplevelse. I denna intervju hörs aldrig intervjuaren, utan 

personen, intervjuobjektet får all plats för sig själv. Dessa varvas även med musik. Emellanåt förekommer 

små sketcher, till exempel får vi i ett avsnitt höra hur programledarna sitter och spelar kort med en så 

kallad fransk kortlek, en kortlek med nakna kvinnor på. De blir fulla i skratt och en av dem tycker att de ska 

slå på radion istället, för att där är ett väldigt bra program (läs På gränsen). I ett av programmen hör vi även 

kollage med kända personer, till exempel Sylvester Stallone och Thomas DiLeva, som talar om sex. I 

programmens andra timme recenserar programledarna bland annat pornografisk/erotisk/sensuell film och 

vi hör fler lyssnarbrev. 

4.1.2 Radiosex 

Radiosex startade 2008 och är Sveriges Radio P1:s erotiska och, så som producenten och initiativtagaren 

Magnus Lindman vill uttrycka det, pornografiska program (Lindman, telefonintervju, 2009). Idén till Radiosex 

kom från Norges motsvarighet till SR, NRK, som sänt liknande program under 2000-talet. Programmet 

består av fristående erotiska berättelser skrivna av svenska författare på uppdrag av Radioteatern och 

sänds lördagsnätter klockan 0.03-0.10. Berättelserna är skrivna i de franska filosoferna och 
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pornografiförfattarna Markis De Sades (1740–1814) och Georges Batailles (1897–1962) anda, och syftet är 

främst att egga (Åström & Gabrielsson, 2009). 

Programmet beskrivs som explicit erotiskt, och på grund av detta sänds det på en tid på dygnet då risken 

att barn skulle råka höra det är mindre. Dessutom föregås programmet av en muntlig varning, vilket är i 

linje med sändningstillståndet krav på att ta hänsyn till radiomediets särskilda genomslagskraft 

(Regeringen, 2009). Av samma anledning har ansvarige utgivaren valt att inte tillgängliggöra materialet i 

Sveriges Radios trettiodagarsarkiv, där allt annat publicerat material finns tillgängligt för lyssning. Barn ska, 

enligt Sveriges Radio, inte ens av misstag kunna få tillgång till ett explicit erotiskt material (Sveriges Radio, 

2010-03-08).

Programmet Radiosex målgrupp inte är specificerad, mer än att lyssnarna ska vara över 18 år, och utgår, 

till skillnad från andra SR-program, från redaktionens vilja att producera snarare än att fylla ett publikt 

behov.  Det bedrivs heller ingen efterforskning på vilka som lyssnar på programmet, vilket gör att 

producenterna inte vet hur deras program mottas av publiken – de litar helt enkelt till sin egen rutin och 

magkänsla (Åström & Gabrielsson, 2009). Lindman själv uppger att programmet till stor del finns till av 

anledningen att det finns ett intresse för pornografi som litterär genre bland författare, regissörer och 

producenter som arbetar med Radioteatern (Lindman, telefonintervju, 2009). Denna utgångspunkt för ett 

program inom Public Service är väldigt annorlunda, om inte uppseendeväckande, och skulle vara 

intressant att titta närmare på. Detta faller dock utanför ramarna för denna uppsats, så jag väljer att göra 

en avgränsning här. 

I tidigare studier av programmet har jag, tillsammans med Lina Åström, konstaterat att Radioteatern har 

en intention att nå en ny publik, det vill säga människor utanför Sveriges Radio P1:s publik. P1 vänder sig 

till hela Sveriges befolkning, men den allmänna uppfattningen av programmets publik är främst 

medelålders, utbildade män och kvinnor (Åström & Gabrielsson, 2009). Den tänkta nya publiken finns 

alltså utanför den medelålders etniskt svenska medelklassen, vilket skulle kunna innebära bland andra unga 

över 18 år, invandrare, pensionärer, lågutbildade och arbetarklass. Hur Radioteatern arbetar för att nå 

denna publik är oklart. 

För att göra mig en bild om innehållet i programmet har jag helt enkelt lyssnat på några avsnitt, dessa kan 

jag dock inte bifoga i denna uppsats, då materialet tillhör SR, dessutom kan jag inte i detta fall hänvisa till 

webben då avsnitten av tidigare nämnda skäl inte läggs ut på www.sverigesradio.se. 

De avsnitt jag lyssnat på är I rummet av Daniel Möller, Barnförbjudet av Gunilla Abrahamsson 

och Bröllopet av Ludvig Josephson. Alla tre avsnitt är erotiska noveller som var och en berättas av en 

skådespelare. I rummet är en skildring av en sexakt mellan en ung man – subjektet – och en okänd, kraftig 

eller överviktig kvinna av okänd ålder – objektet. Novellen har en hetsig och aggressiv ton, dock 

förekommer inga slag eller sparkar eller liknande våld. I en sekvens försöker mannen hålla för kvinnans 
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mun mot hennes vilja, och lite senare börjar kvinna att blöda från underlivet. Novellen når sin klimax när 

mannen får utlösning och sedan följer en dryg minuts eftertanke från subjektet som har tvivel och 

aggressioner gentemot kvinnan. Berättelsen ackompanjeras av dramatisk, filmisk klassisk musik. 

Bröllopet är en radioteater där huvudpersonen är en kvinna som på sin bröllopsdag är 

otrogen med det manliga blombudet. I avsnittet har kvinnan och mannen sex inne på en toalett. Vi hör 

smackanden, stön och typiska sexrepliker som mer och snabbare. I avslutningen resonerar kvinnan att just 

detta sex var det sista roliga hon skulle få i sitt liv.

Barnförbjudet är en novell där en kvinna blickar tillbaka på sitt ungdomsbohemiska liv i

Paris. Kvinnan sitter på en biograf där de visar Tystnaden av Ingmar Bergman. Under filmen kommer 

vaktmästaren, eller en fantiserad Jean-Paul Belmondo (fransk skådespelare från 60-talet) in i salongen och 

sätter sig bredvid huvudpersonen och erbjuder henne oralsex efter en stund. Novellen ackompanjerar 

kvinnans stön och berättelse med extatisk latinorock från 60-talet. Även här når berättelsen sitt klimax i 

orgasmen, denna gång kvinnans orgasm men ljuset tänds och de blir upptäckta.

Gemensamt för alla tre avsnitt är att språket är väldigt explicit, ord som knull, kuk, fitta och 

anus är frekvent använda, tillsammans med stön och smackningar. Den konstnärliga friheten i Radiosex är 

stor och avsnitten är mycket varierande, både i innehåll, sexualiteter och utförande. Radiosex har blivit 

anmälda till radionämnden ett antal gånger, men aldrig blivit fällda, då innehållet inte strider mot 

sändningstillståndet (Lindman, telefonintervju, 2009).

4.1.3 Christer – Sex Timmar Sex

SR P3:s eftermiddagsprogram Christer är ett folkligt program med gäster, tävlingar, krönikor och 

lyssnarkontakt. Programmets slogan är Din vän i etern (Sveriges Radio, 2010-04-20). I programmet finns de 

stående inslagen fredagsflörten – där lyssnarna ringer in till programmet för att flörta med veckans singel –

och relationsrådet – där en panel bemöter och svarar på lyssnarnas frågor kring relationer, och inte sällan 

kring sex.  

I november 2009 gjorde programmet en sex timmar lång specialsändning kring sex, Sex 

Timmar Sex. Mestadels handlade programmet om samtal och upplysning kring sex, men där fanns också ett 

inslag där lyssnarna fick skicka in sina egna erotiska noveller och tävla om att få sin novell uppläst i 

programmet. Vinnarbidraget Två dagar skulle det ta att tapetsera din lägenhet, skrivet av Linda (efternamn 

framgår inte i programmet eller på hemsidan) handlar om en kvinna som sover över hos en vän och har 

oralsex med henne. Novellen är både romantisk och explicit, mot slutet av berättelsen förekommer ord 

som klitta, fitta och blygdläppar (Sveriges Radio, 2010-04-20). Skillnaden mot Radiosex noveller är att i Christer

är inte inläsningen regisserad och utförs heller inte av en skådespelare, dessutom är novellen i Christer

omkring tre minuter lång, vilket är halva längden på Radiosex program. Det är Christers krönikör Rebecca 

Vinterbarn Elg som läser novellen över en svävande, romantisk ljudmatta. Hennes sätt att läsa skiljer sej 

från skådespelarna i Radiosex på just den punkten att hon inte är skådespelare. Dessutom läses novellen i 

Christer lajv, vilket ger ett större utrymme, eller en större risk, för stakningar, okontrollerade och 

oplanerade röstlägen och improvisation. 
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Värt att notera är att redaktionen tog beslutet att lägga ut ett antal noveller i textform, inklusive det 

upplästa vinnarbidraget (som även ligger ute i ljudande format), på webben. Dessa är bland de inslag med 

flest träffar, alltså visningar, på Christers hemsida (Lindvall, intervju, 2010), vilket visar på intresset för sex i 

radio. Varför Christer lägger ut sina sexnoveller på webben medan Radiosex inte gör det med hänvisning till 

sändningstillståndet, går jag inte närmare in på. Det är inte min intention med denna uppsats att ifrågasätta 

SR:s programs olika arbetssätt.

4.2 Skillnad mellan programmen – hur tilltalas publiken?

Det finns många uppenbara skillnader mellan programmen. På gränsen är det längsta programmet, med 

sina två timmar, jämfört med Radiosex sju minuter, eller det relevanta materialet i Christer som bara är tre 

minuter. Radiosex är det mest explicita programmet, både vad gäller ordval och handling. Även formen för 

de olika programmen skiljer sig mycket, Radiosex är renodlat skådespelade sexnoveller, På gränsen ett 

programledarlett program med mycket lyssnarkontakt, där sexnovellerna sömlöst vävs in bland de andra 

programpunkterna. Även de kontaktannonser som läses i programmet har en sensuell eller erotisk ton. 

Christer hamnar någonstans mittemellan de två, då just den sekvensen där sexnovellen läses upp liknar 

formen för Radiosex, medan resten av programmet handlar om lyssnarkontakt och upplysning – den delen 

av programmet lämnar jag härefter åt sitt öde, det relevanta är sexnovellen och den programdel som den 

ingår i. 

Jag tänker nu gå in djupare på hur programmen talar till lyssnaren, och vilka skillnader som 

där finns, programmen emellan. För att göra detta har jag, som jag nämnde i metoddelen, valt ut ett 

avsnitt från varje program, att lyssna igenom alla avsnitt som sänts av Radiosex och På gränsen skulle vara 

alltför tidskrävande, därför gör jag en avgränsning här. 

I rummet heter det avsnitt/novell av Radiosex som jag valt ut att analysera. Det inleds med 

att hallåan påannonserar programmet:

Men först nu, radioteaterns arena för erotiska berättelser och vi vill påpeka att berättelsen innehåller starka erotiska 

skildringar. 

Detta sker inte i programmet, i P1 är det vanligt att en hallåa först introducerar ett program innan det 

börjar. Sedan följer en signatur, vi befinner oss nu i programmet och en röst säger: Radioteatern ger: I rummet

av Daniel Möller. Samma röst återkommer vid programmets slut: Ni har hört: I rummet av Daniel Möller. 

Uppläsare var Mikael Johnsson. Tekniker, Sven Filip och producent Magnus Lindman. Sedan följer en kort signatur 

och programmet tar slut. Detta är enda tillfället där lyssnaren direkt adresseras, Ni har hört […]. I resten av 

programmet sker ingen adressering. Detta, liksom all radio och TV, är medierad kvasiinteraktion, men vi 

ser här ingen antydan till den syntetiserade kvasivänskapen som Talbot, inte heller finner vi här exempel 

på att den ansikte-mot-ansikte interaktiva diskursen kopierats för att skapa en känsla av vänskapsrelation 

från sändarens sida (Talbot, 2007). Detta är strikt envägskommunikation, vilket blir tydligt då avsändaren 
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inte ens gör en ansats till att göra sig vän med publiken. Adresseringen Ni har hört […] är i 

kommunikéform, konsumentinformation riktad till en ospecificerad mottagare.

Även produktionsformen för programmet utesluter lyssnarna, det finns ingen kontakt 

mellan producenter/aktörer och publik, såsom i På gränsen, där materialet, liksom i Christer till stor del, 

respektive uteslutande, produceras av publiken. Det finns kontaktinformation på redaktionens hemsida, 

men inget aktivt kampanjande för att få lyssnarna att ta kontakt med redaktionen. Programformen lämnar 

även den lyssnaren som enbart mottagare, det finns inget ring in- inslag i Radiosex, där lyssnaren skulle 

kunna delta i sändningarna. 

Den erotiska novellen Två Dagar Skulle Det Ta Att Tapetsera Din Lägenhet och programdelen 

som den ingår i är det som är relevant för mitt arbete från programmet Christer. Under den sex timmar 

långa sändningen så puffar (radiospråk för göra reklam för) programledarna för programdelen där

vinnarbidraget av lyssnarnas egna erotiska noveller läses upp. Programdelen där den erotiska novellen 

läses upp inleds med att krönikören Rebecca Vinterbarn Elg, som är den som utsett tävlingen och som 

läser upp novellen för lyssnarna, intervjuas av programledarna. Hon berättar om kriterierna för tävlingen, 

om hur det har känts att läsa igenom alla bidrag och om vad som motiverade valet av vinnarbidraget. 

Sedan spelas en låt. Efter låten intervjuas Rebecca Vinterbarn Elg vidare om hennes val av vinnarbidrag, 

ett sorts kallprat infinner sig där programledarna och krönikören samtalar i en ansikte-mot-ansikte 

interaktiv diskurs samtidigt som de befinner sig i en medierad kvasiinteraktiv diskurs gentemot 

mottagarna. I exemplet nedan samtalar programledarna Morgan Larsson (M) och Jonna Abelsson (J) och 

krönikören Rebecca Vinterbarn Elg (R):

J     Vad händer nu Morgan?

M   Nu har vi blivit av med Kitty… Ska vi inte ta in Rebecca Vinterbarn Elg då?

J Gud vilken bra idé!

M Är du där, Rebecca?

R Jag är här!

J Åh! Heeej!

R Jaa [skrattar].

M Åh! Det låter som du är in… när jag har l… såhär lurar…

J Va?

M …och du pratar, Rebecca…

R Ja-a?

M … Det är som att du pratar inifrån mitt eget huvud.

R Men dina inre röster kanske har en sån här konstig dialekt [alla skrattar].

Detta är ett exempel på vad Talbot betecknar som sociabilitet, att avsändaren, i detta fall 

programledarna skapar en familjär stämning i vilken mottagaren, i detta fall lyssnaren, kan känna igen sig

(Talbot, 2007). 
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Hittills är lyssnarna positionerade som objekt för avsändarna. Programledarna pratar om lyssnarna, och gör 

det i termer som lyssnarna, dom och deras. Att använda ni eller era hade varit att använda ett direkt tilltal.

Avsändarna befinner sig i gränslandet till en medierad kvasivänskaplig diskurs, och med programmets 

slogan i minnet Christer – din vän i etern avser man överträda den gränsen från första början. 

Efter drygt fem minuter in i programdelen presenteras vinnaren, som är med direkt via 

telefon och blir intervjuad i cirka fem minuter – en medierad interaktion mellan avsändare och en av 

mottagarna. Detta är så nära mottagaren som avsändaren kommer i detta program, dock med insikten om 

att personen i telefonen är utvald av redaktionen att medverka och är med i programmet på redaktionens 

villkor (Talbot, 2007). Sedan läser krönikören novellen, vilket tar cirka tre minuter. Novellen är skriven i 

första person och tilltalar en andra person, en okänd du – här bör vi dock notera att avsändaren, i detta fall 

Rebecca Vinterbarn Elg, inte är upphovsman till texten, vilket tydligt framgår i programmet. 

Ursprungsavsändaren är upphovsmannen Linda och mottagaren är en fiktiv adressat skapad i hennes 

fantasi. Mottagarna, lyssnarna, av radiosändningen är alltså inte den fiktiva adressat som Linda avsett –

däremot kan här inte uteslutas att det finns en reell mottagare av denna text som har mycket gemensamt 

med den fiktiva, och därigenom känner sig tilltalad. 

I just detta avsnitt ser vi inga tydliga medierade kvasivänskapliga diskurser, däremot är 

graden av sociabilitet högre än i Radiosex, och även tillåts en högre grad av interaktivitet från lyssnarna i 

och med att ta med en lyssnare via telefon.

På gränsen från 25:e september 1988, inleds, liksom Radiosex med en påannons från en 

hallåa som säger att det nu blivit dags för programmet. Programmet börjar med att programledarna läser 

upp två lyssnarbrev och sedan spelas en låt. Ännu har inget hej eller välkommen till programmet yttrats. Efter 

låten läses ännu ett lyssnarbrev. Brevet är skrivet till någon som heter Aleksej. Programledaren läser brevet 

som om det var hon som skrivit det, och talar direkt till Aleksej:

Aleksej, mitt hjärta jublar över att du bor där inne […] Du Aleksej, med din fantastiska älskande mun som jag blir galen 

av att smaka. 

En låt spelas och efter den, ännu ett lyssnarbrev:

Du sa, vilket slöseri med tid. Tänk om vi vetat för ett år sedan att det skulle bli såhär. Då skulle jag gått fram och satt mej 

i ditt knä första dan. 

Breven på- eller avannonseras inte, utan bara börjar. Det ger en känsla att de läses direkt till lyssnaren. 

Objektet, du, Aleksej, etcetera blir mottagaren, en tydlig medierad kvasivänskaplig diskurs. 

Efter ytterligare en låt berättar programledarna vilka låtar vi hittills hört i programmet och vilka det var

som skrivit breven som lästs upp. Sedan berättar programledarna vad som kvällens program kommer 

handla om och om vilka som är med som gäster. Sedan följer två korta lyssnarbrev som liknar mycket på 
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de tidigare. Den rika förekomsten av lyssnarbrev gör att På gränsen har den högsta graden av interagerande 

mellan publik och produktion – mottagare och avsändare – av de tre programmen. Dock förekommer 

ingen medierad interaktion mellan avsändare och mottagare i programmet, här finns inga telefonintervjuer 

såsom i Christer.

I programmet finns en del där en kvinna intervjuas om ett sexuellt minne. Hon berättar om 

hur hon hade sex i ett kök med en manlig kollega när hon jobbade natt. 

[…] Det var en halvtimme kvar till nattpersonalen skulle komma och… då fick jag den här känslan att nu vill jag älska. 

Jag blev alldeles svettig i nacken, och händerna var alldeles svettiga. Och så fick jag den här pirrande känslan […] Och så 

går vi ut till köket. Och så drar han av mig trosorna och sätter mig på diskbänken. Och diskbänken är alldeles iskall och 

lite våt […]Han står framför mig och så älskar vi såhär ljudlöst. 

Denna intervju varken på- eller avannonseras, den heller, vilket gör att en viss känsla av familjaritet, att 

kvinnan talar direkt till mig – mottagaren. Detta kan dock inte tillskrivas någon sorts medierad 

kvasivänskap, eftersom hon blir intervjuad och egentligen befinner sig i ansikte-mot-ansikte interaktion 

med intervjuaren, relationen finns mellan dem, inte mellan oss. 

Tonen i programmet är hela tiden lugn, och programledarna låter väldigt bekanta med 

lyssnarna och de som skriver in:

Förra veckan pratade vi ju om såna här afrodisiaka, det vill säga såna här kärleksstimulerande medel och det har 

naturligtvis stimulerat Antony Källberg att skriva in till oss, ni vet, Antony Källberg i Karlskoga. Han delar med sej av 

olika tips[…]

Tydlig medierad kvasivänskaplig diskurs. Och lyssnarna verkar ha en liknande, bekant relation till 

programmet:

Hej På gränsen, jag vill tacka er både på mina och en kompis vägnar. Ni läste upp min efterlysning efter killar som inte 

bara var ute efter en sak och utseende vid början av det här året. Och det har lett till att jag nu har världens goaste brevvän, 

Ove heter han och om han lyssnar nu så vill jag tacka honom för alla varma rara, roliga brev jag fått […] Vi har aldrig 

träffats, men vem vet. Min kompis däremot, hon bor ihop med en av killarna som svarade på min efterlysning. Jag gav henne 

hans kort, hon ringde honom […] Dom träffades och kärlek uppstod.

Största delen av materialet i programmet är insända texter och brev från lyssnarna. På gränsen har den 

högsta graden av medierad kvasivänskaplig diskurs och interagerande mellan publik och produktion av de 

tre programmen. 
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4.3 Är det pornografi?

Producenterna för Christer (Ylva Lindvall) och På gränsen (Fredrik Grundel) svarar båda att deras program 

snarare är underhållande upplysning än pornografi när jag frågar efter syftet med deras program. Ylva Lindvall 

säger såhär: 

Vi ville liksom underhålla men också upplysa och ge chans att ställa frågor och… så det var lite blandat tycker jag. 

Upplysa på ett underhållande sätt kanske. Och skapa nån sorts engagemang och känsla och prata om sex på ett sätt som 

inte kändes tråkigt eller helt förväntat eller så himla politiskt korrekt utan prata om det på ett sätt som var lite lekfullt 

liksom. […]Det mest porriga var ju att vi hade den här erotiska novelltävlingen.   

Detta ligger inte långt ifrån Fredrik Grundels syn på sin produktion:

Väldigt mycket handlar ju om upplysning. Att avdramatisera det sexuella. […] Det var väl mera att upp med det, öppna 

upp och vädra ut och prata om det här. Och sen var det väl, det är kul att prata sex med folk. Folk har, när dom väl 

liksom övervinner sin värsta blyghet så tycker dom det är spännande. […] RFSU tyckte nog att vi gjorde en viss nytta och 

så. 

Att Riskförbundet för sexuell upplysning, RFSU senare gav ut boken På gränsen (Hasselrot, 1989) med 

noveller från programmet kan ses som en bekräftelse på att de gillade det som radioprogrammet På gränsen

sände. På gränsen skiljer sig dock från Christer på en punkt enligt Fredrik Grundel:

Att testa gränserna. Jag har väl alltid varit lite provokativt lagd. […] När vi gjorde På gränsen så var det ju provokativt 

och folk blev vid början, början vet jag, på radio så var många, många tyckte det var lite pinsamt, genant. 

Det primära syftet med programmen var aldrig att upphetsa eller egga lyssnarna, vilket talar för att det inte 

handlar om pornografi. Som vi tidigare sett i uppsatsen handlar ju pornografi om just det, att egga och 

upphetsa. Ylva Lindvall:

Dels var det väl också för att få lyssnarmedverkan på ett roligt sätt men sen också att det ändå, det är ju liksom nåt, nåt 

väldigt lockande i det liksom. Och se, testa hur folk kan skriva om det. Går det liksom? Kan man ha det i radio? Går det 

ens att liksom? Känner man nånting om man lyssnar på det och sådär. 

- Så det var ändå som ett syfte, att liksom egga och upphetsa litegrann, eller?

Litegrann kanske. Snarare att dom kan gå in på hemsidan då. Nej, men… jag vet inte om det var huvudsyftet liksom, men 

det blir ju ändå en laddning i det liksom. Sen var ju syftet också att ha det som en rullande grej, och nånting man liksom… 

Det blev ju ändå lite så att, att man i programmet byggde upp en förväntan inför det, och att det skulle komma och att eh… 

I Christer användes alltså sexnovellen till viss del som ett dragplåster för programmet, medvetenheten om 

att sex säljer och att skapar intresse. Här ser vi också vissa likheter med Radiosex syften och bakomliggande 

tankar, att utforska genren och bygga upp en spänning. Radiosex producent Magnus Lindman:
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Dessutom så är det ju såhär att erotik, för att inte säga, eh, pornografi är ju faktiskt också en litterär genre och det är också 

en genre som på senare tid har blivit mer och mer intressant. Man har ju återupptäckt, eh, liksom de klassiska, eh, 

pornografiska berättelserna. […] Och överhuvudtaget det temat finns ganska närvarande. Och därför så tyckte vi att det 

kunde vara, eh, ett… ett sätt, att, att, ta upp den tråden samtidigt som då kanske skapar nån sorts uppmärksamhet runt 

det. Eller nåt intresse eller nåt som överraskar eller nåt som provocerar sådär. 

Den stora skillnaden mellan Christer och På gränsen å ena sidan och Radiosex, å andra, är att Radiosex vill 

kategorisera sig som pornografi, men får det inte på grund av sändningstillståndet. Magnus Lindman:

Syftet var ju på något sätt att det skulle vara… Vi pratade mindre om erotik och vi pratade mer om pornografi. Den så att 

säga litterära, eh, genren. […] Från början var vi ganska inställda på att kunna gå på ganska hårt. Alltså, att inte hamna 

i de erotiska berättelserna, utan vi ville ju också från början ha att det skulle heta radioporr. [ohörbart] radioporr fick inte 

förekomma under så att säga Sveriges Radio-loggan. Så det fick vi stopp på. Och även mitt förslag att kalla det p-radio gick 

dom inte på heller.

Fredrik Grundel svarar såhär om hur han skulle definiera På gränsen:

Definitivt inte porr. Det, det tycker jag… snarare nån slags mitt emellan upplysning och underhållning.

Här bör det uppmärksammas hur ordet pornografi kan upplevas. Betydelsen av ordet pornografi är, som vi 

tidigare sett otydlig, men det handlar om explicit sexuella skildringar i skrift, bild eller liknande och de tre 

intervjuade verkar hålla med om den beskrivningen, den denoterar samma sak för alla. 

Det är intressant att se att pornografi konnoterar olika saker för de tre intervjuade, de lägger 

alltså olika värderingar till det (Thurén, 2007). 

Christers producent Ylva Lindvall använder begreppet porrig, vilket denoterar samma 

företeelse som pornografi. Hon nämner det en gång: Det mest porriga var ju att vi hade den här erotiska 

novelltävlingen. Porrig verkar ju i detta sammanhang inte konnotera något negativt för henne, då hon valde 

att ha med något ganska porrigt i sitt program. 

För På gränsens producent Fredrik Grundel konnoterar pornografi motsatserna till oskyldigt

och mjukt, vilka han använder i beskrivningen av sitt program. Denna uppfattning skiljer sig inte från 

Radiosex Magnus Lindmans men han verkar dock tycka att just det hårda och råa i pornografi är passande för 

hans program. Här bör noteras att det är nästan 20 år mellan de två programmen. Även om båda har eller 

hade en vilja att provocera med sex, så är tröskeln för det provokativa mycket högre vid 00-talets slut än 

vad den var vid 80-talets. Gränsen för hur mycket naket, sexuellt, etcetera som krävs för att provocera har 

genom alla tider dragits om (Andersson, 2005). Magnus Lindman är den av de tre som uppskattar 

pornografins provocerande och uppseendeväckande konnotation mest, man kan säga att för honom 

fungerar den negativa konnotationen i positiva syften.
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4.4 Pornografi för radio – en stigmatiserad genre?

Tidigare i uppsatsen har jag visat på stigmat som omger de som arbetar med pornografi och de mestadels 

negativa föreställningar som finns i samhället kring företeelsen. Unga kvinnor som medverkar i 

pornografiska filmer vågar, av rädsla att bli utstötta, inte berätta för sina familjer och vänner om vad de 

håller på med. Producenterna bakom filmerna och tidningarna framstår i pornografimotståndets ögon 

som ondskan själv. Hur ser det då ut bland de som arbetar inom samma genre, men inom SR?

Innan vi tittar närmare på de tre intervjupersonernas erfarenheter bör här förtydligas att, 

som vi såg ovan, varken Christer eller På gränsen utger sig själva för att syssla med pornografi, snarare 

sexuell underhållning och upplysning. Även om gränserna är suddiga och terminologin snårig så är 

programmen betydligt mindre explicita, och därför bör hamna i en annan genre, än Radiosex, som gärna 

ser sig själva som pornografiska. 

Hur var det då med stigmat? Av de tre intervjupersonerna är det bara Fredrik Grundel som 

lånat sin röst till en produktion, Ylva Lindvall och Magnus Lindman har endast producerat. På frågan om 

det någon gång var problematiskt att läsa in de sensuella eller erotiska novellerna svarar han kort och 

koncist nej, men utvecklar snart:

Radio är ju ganska… […] Tv är en stor apparat med folk runtomkring, och det blir lätt nervöst. Radio är inte, tycker jag 

i alla fall… man har ingen känsla av att det är en massa människor som lyssnar. Så du menar typ att man skulle bli 

generad när man sitter och läser såna här texter, det blev man, det blev vi ju inte. […]

– Men ni skådespelade aldrig? Det var aldrig så att ni satt och stönade till texterna eller liksom le… sådär, 

utan det var mer bara ren uppläsning?

Nej, det gjorde vi inte, men däremot så kanske vi ibland, om berättelsen fordrade så kanske vi, vi jobbade på att låta 

sensuella och intima, det är möjligt, jag minns inte. 

Efter sin tid med På gränsen har både Fredrik Grundel och programkollegan Lotta Bromé jobbat vidare 

inom radio, med framgång. Deras bakgrund som producenter för erotisk eller sensuell radio tycks inte haft 

någon negativ inverkan på deras senare karriärer. Ylva Lindvall har inte heller fått några negativa 

biverkningar av sin erotiska produktion, hon ser tvärtom vissa fördelar med erotik och pornografi i radio 

jämfört med andra medier:

Det är ju ingen… känns ju som en ganska ändå… Om man nu ska prata liksom om politiskt korrekt porr eller erotik så 

är det ju… det är ju verkligen ett sätt att ha kontroll då i så fall, eller liksom. 

– Ja. Förlåt, kan du utveckla det där lite? Ha kontroll över…

Nej, men alltså om, om man… Hela den här porrdiskussionen handlar ju om mycket om liksom utnyttjande och att det 

liksom är.. eh, har med maktstrukturer som aldrig kan bli rättvisa och det finns, det finns ingen som frivilligt ägnar sig åt

sånt liksom. Men här tror jag säkert att det är det. Alltså om P1, alltså det är säkert under former som är väldigt, ändå…

– Jo, alltså Rebecka [Rebecca Vinterbarn Elg, som läste novellen i programmet] som du pratade om, som 

läste, hon, det var väl frivilligt?
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Ja, ja, nej men visst! Och det var ju, det var en väldigt härlig känsla runtomkring det. Så att… jag tycker inte det finns nåt 

fel i det, så liksom.

Detta är samma resonemang som Radiosex för. I Radiosex använder man sig av, som Magnus Lindman 

uttrycker det, vanliga etablerade skådespelare, alltså sådana som brukar medverka i Radioteaterns 

produktioner och inte några pornografiskådespelare. Definitionen blir här svår, eftersom Magnus 

Lindman vill benämna sina produktioner som pornografiska, rent logiskt blir då personerna som agerar i 

Radiosex pornografiskådespelare. Skillnaden mellan den visuella pornografins skådespelare och radions blir 

att de visuella medierna kräver autentiskt sex och nakenhet, medan radion kommer undan med rösten. 

De har tyckt det varit en rolig utmaning. De har ibland känt en viss osäkerhet, och ibland blir det ju naturligtvis… 

[skrattar] intressanta situationer om man sitter och ska regissera vissa saker, det blir ju mest absurt [skrattar]. Men det 

handlar ju också om att skapa en, naturligtvis en miljö när man spelar in som är, en atmosfär som är avspänd liksom så att 

man känner sig, eh, bekväm med liksom […]. Nu har vi ju naturligtvis valt, hört av oss till skådespelare som vi vet…, 

men det har inte varit någon som backat ut. 

Han ger en bild av en städad miljö där man arbetar under anständiga förhållanden, där man arbetar för en 

god stämning och en kreativ miljö. Detta är ju i och för sig vad vilken arbetsgivare som helst skulle uppge 

om sin arbetsplats. Jag har dock valt att inte kontrollera uppgifterna, jag skulle till exempel kunna intervjua 

skådespelarna om hur de har upplevt produktionerna, men gör inte det av avgränsningsskäl. Bilden vi får 

av Radiosex produktioner skiljer sig inte från Mattias Anderssons beskrivningar av svenska etablerade 

pornografifilmsproducenternas produktioner, på annat än att i porrfilmbranschen har skådespelarna inte 

gått på scenskola och får inte vara med i skådespelarfacket (Andersson, 2005). Och förstås att Radiosex 

aktörer inte agerar under alias i rädsla att bli brännmärkta som porrskådisar. 

4.5 Vad fungerar? – receptet på lyckad radioporr

För att skaffa mig lite vägledning inför den gestaltande delen, min utforskande produktion av 

underhållningssex för Sveriges Radio, ville jag ta reda på vilka erfarenheter producenterna fått från sina 

produktioner och vad de tyckte fungerade bra respektive mindre bra.   

Av de tre intervjuade var det ingen som inte hade i överlag positiva erfarenheter från att 

producera erotik/sensualitet/pornografi. Ylva Lindvall nämner att hon kan tänka sig att göra liknande 

saker igen, Fredrik Grundel har lämnat På gränsen bakom sig, men ser ändå förtjänsterna med sitt program, 

speciellt som provokation och upplysning, men även som underhållning. Magnus Lindman driver vidare 

Radiosex, även om han säger att nyproduktionerna kommer vara färre under en tid på grund av bristande 

resurser. Någon intern kritik mot programmet har han inte stött på. Någon utvärdering av Radiosex ger 

han inte, och eftersom redaktionen inte undersöker lyssnarresponsen är det ytterst svårt att ta reda på hur 

deras produktioner tas emot. Det enda som talar för att de gör rätt är att programmet får fortsätta sändas 

och att ingen intern kritik, enligt Magnus Lindman, kommit upp. Ett program med bristande kvalitet kan 
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misstänkas få sig en känga av ledningen. Vi kan alltså utläsa att produktionssättet att arbeta med etablerade 

skådespelare, etablerade författare och etablerade producenter är ett koncept som gör att ett starkt erotiskt 

program får sändas i SR. 

Ylva Lindvalls erfarenheter säger inget om hur man gör en bra produktion, däremot att ett 

intresse finns hos publiken. Hon använde sig av en etablerad krönikör, välkänd bland lyssnarna, för att läsa 

upp den erotiska novellen. Att novellen sändes i ett av P3:s populärare radioprogram hjälpte säkerligen till 

att få många lyssnare till novellen. Men i övrigt så var produktionen i mångt och mycket ett skott från 

höften, den egna smaken var vägledningen när det kom till att välja ut vilken novell som skulle läsas, och 

sedan körde de bara på. 

Fredrik Grundels produktion är den som har tydligast recept. Att programmet i sina 

glansdagar dessutom haft omkring 1,2 miljoner lyssnare talar starkt för att det som sändes var av god 

kvalité. 

Vi spelade in det på natten innan det sändes. Det var inte direktsänt nån gång tror jag, utan… därför att det var så 

många, vi var ju, det var så mycket. Vi hade ju inte tid att skriva manus och sådär, det var så mycket som byggde på…på 

att det var för svårt, alltså för en tekniker att hinna med och alla bakgrunder som skulle bytas och sådär. Det var ju före 

den digitala eran. Det var rullband och klippa […]. Men vi spelade in det på nätterna, och litegrann var det också för att 

stämningen i radiohuset är ju ganska stressig. Men när klockan… ofta började vi spela in det någon gång efter elva på 

kvällen sådär, så vi höll på till tre-fyra på… tills vi blev klara. […]

– Ni arbetade mycket med musiken?

Jaa, absolut. Att, att hitta bakgrunder som funkar, som skapar stämning och sådär. Det var väl inte så mycket bara röster, 

utan det var väl alltid musik och röst ihop. Och det är väl det som i bästa fall då kan skapa en viss stämning. […]

Överhuvudtaget var det ett roligt program att göra, vi hade samma tekniker, fick jobba med samma tekniker, vi hade två 

men dom varvade med varann. Men just att man, att vi var ett litet samma… samsvetsat gäng som, som kände varandra, 

va.  

Stämning är ledord, både musik, tid på dygnet och samarbetspartner ska bidra till en viss stämning för en 

lyckad produktion enligt Fredrik Grundel. 

Det som Fredrik Grundel nämner som dåligt med På gränsen är att tempot, med dagens 

öron, är stundvis för lågt, att programledarna ibland är för seriösa, att de kunde använt lite mer humor. 

En del är väl lite pinsamt, men det är ju för att det är jag som läser. Hade någon annan pratat hade jag kanske inte tyckt 

det. […] En del efterlysningar som vi läser med väldigt, väldigt stor seriositet där. Det är egentligen ganska… komiskt. 

I metoddelen skrev jag att analysen av programmen var av vikt då jag genom den kan se vad som skiljer de 

olika programmen åt och därifrån kan jag dra slutsatser kring vad som kan ha gett programmen framgång, 

detta kan jag vidare använda till min egen produktion. Problemet är att ingen lyssnarstatistik finns 

tillgänglig för de tre avsnitten som jag analyserat. Det vi vet med säkerhet är att På gränsen haft som mest 
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omkring 1,2 miljoner lyssnare vilket är mycket även i en tid då svensk radiomedia fortfarande utgjordes av 

enbart SR:s sändningar (Hadenius & Weibull, 2005). Christers lyssnarsiffror säger inget om populariteten av 

den för min forskning relevanta delen, då den delen inte finns specificerad i någon statistik. Däremot kan 

det faktum att sexnovellerna – som finns publicerade på programmets webbsida – utgör en av webbsidans 

mest besökta delar, tala för att Sex timmar om sex var en framgång. Vad gäller Radiosex är det som sagt ingen 

som vet något om programmets popularitet och jag kan i denna uppsats omöjligtvis ta på mig uppgiften 

som statistisk insamlare åt SR:s program. Att programmens popularitet inte är fastställda i konkreta siffror 

påverkar min forskning negativt och inverkar på slutsatserna i min uppsats. Däremot bör noteras att, som 

jag nämnde ovan, produktionerna är gjorda av rutinerade radioproducenter och det faktum att de faktiskt 

sänts (i Radiosex och På gränsen har dessutom sänts under flera års tid) i SR bör vara en indikation på kvalité

och viss framgång, vilket gör att det är relevanta program att bottna i inför den gestaltande delen av min 

uppsats. 

5. Egen produktion

Detta är slutfasen av min uppsats, där jag tar kunskaperna från de övriga delarna och omvandlar till något 

konkret, en utforskande experimentell produktion där jag vill bidra med något nytt och eget till genren och 

samtidigt se vilka nya kunskaper som tillkommer genom detta arbetssätt. Insikterna jag når här skulle inte 

kunna tillgodogöras på annat sätt än genom just ett gestaltande arbete. Jag baserar forskningen i denna 

uppsats på ett hermeneutiskt synsätt, där förståelsen är det viktiga. Ett sätt att fördjupa min förståelse för 

mitt ämne är att själv genomföra en produktion av underhållningssex för radio.

Då jag inte längre befinner mig på mitt lärosäte Institutionen För Musik Och Medier i 

Piteå har jag inte heller tillgång till den ljudtekniska utrustning som finns där. Att ha god ljudteknisk 

utrustning är en förutsättning för att slutprodukten skall hålla hög ljudkvalité. Jag äger dock viss 

utrustning, tillräcklig för att skapa produkter som håller sändningskvalité. Jag har tidigare gjort 

hemmaproduktioner som har sänts i SR P3 och P4 med denna utrustning. Men mina medel är begränsade, 

vilket jag såg som en utmaning när jag gick in i processen att skapa underhållningssex hemma. 

Jag började med att bestämma mig för vilken sorts produktion jag ville göra. Att spela in 

ett program, likt På gränsen, med lyssnarkontakt och flera programledare och tekniker är arbetsintensivt 

men spännande – jag har i min utbildning gjort stora radiosändningar (dock inte erotiska) och det har lärt 

mig mycket om tajming och atmosfärskapande. Men nu ville jag ju göra något nytt. Min nyfikenhet 

riktades åt Radiosex programform, den renodlade och explicita erotiska novellen – det ville jag ta med mig 

in i min produktion. Jag ville också göra min produktion längre och även ta in några av ingredienserna från 

På gränsen, som att lägga fokus på stämningar och ljud och arbeta med musik i för- och bakgrund. Från 

Christer är den lärdom som mest är till nytta för min produktion den, att jag tycker det är tråkigt att höra 

någon läsa en erotisk novell rakt upp och ned, jag vill gärna att den illustreras med antingen ljud, musik 
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eller skådespeleri, eller alla tre. Radiosex och På gränsen är de produktioner som jag anser vara bäst 

genomförda, när det kommer till att skapa stämning och egga lyssnaren.

Jag fastställde ett syfte med min produktion – den skulle upphetsa, egga. Eftersom jag 

inom ramen för denna uppsats inte forskar på vad människor uppfattar som eggande och upphetsande 

blev jag hänvisad till min egen förtrogenhet med genren. Jag gick på min egen magkänsla, blandat med 

inspiration från de tre programmen jag analyserat och slutsatser från de tidigare kapitlen i denna uppsats.

Jag gick så vidare med att skriva manus till en novell (se bilaga 2). Redan på detta stadium 

var jag noga med att inte skriva in sekvenser som skulle kräva mer avancerad utrustning än vad jag hade 

tillgång till. Detta skulle i mitt fall kunnat vara att till exempel spela in egen musik, eller att spela in ett 

flertal människor samtidigt i studio, jag hade inte tillgång till en så stor studio – jag begagnade mig av min 

garderob till detta syfte. Garderoben hade många begränsningar, till exempel blev där mycket hett på 

grund av dålig ventilation dessutom kunde min rumskamrat när som helst komma in i lägenheten och 

skapa oljud som skulle förstöra en tagning, för att inte tala om hur vetskapen om att hon kunde komma 

hem vilken sekund som helst begränsade mitt skådespeleri. Jag såg av den anledningen alltid till förlägga 

inspelningarna till tillfällen då jag visste att hon skulle vara borta en längre stund. 

Novellen heter Telefonisten, och handlar om Leo, en ensam man som jobbar hemifrån med 

att ringa runt till folk. Syftet med rundringningen framgår aldrig och mannen ger ett något förvirrat och 

ensamt intryck. Efter många misslyckade ringningar når han till slut en man med vilken han har telefonsex. 

Novellen slutar mystiskt med att mannen i telefonen antyder att han är Leo.

Alla de tre producenterna jag intervjuat till min uppsats har påpekat att deras program är 

och var öppna för alla olika sexualiteter, och alla program innehåller skildringar av annat än bara 

heterosex. Eftersom alla tre program kan ses som framgångsrika – med lite olika definitioner av 

framgångsrika – var detta med avsteget från det heteronormativa något jag tog vara på i min novell.

Jag ville inte att min produktion skulle vara pang på rödbetan, alltså skrev jag in en ganska 

lång upptakt innan det sexuella börjar, där Leo sitter och ringer runt utan några sexuella anspelningar. Vi 

får här lära känna Leo en aning och jag anser att viss bekantskap med en karaktär gör att den sexuella 

skildringen som kommer därav blir starkare, personligare. Detta tangerar mycket av det material som 

hamnar under benämningen erotik, även om genren är vagt formulerad. Det är det inkännande som jag 

känner igen från erotikens värld. 

Min förtrogenhet med genren säger mig att det kan vara effektfullt att dra ut på momentet 

där det första sexuella presenteras, därför lät jag yxan falla med att Leo sakta tvekar fram vill…vill…knulla?

samtidigt som mannen i telefonen börjar andas mer upphetsat för att genast fejda över (radiospråk för att 

tona in) till ett musikstycke. Här får bilden av att de två männen förmodligen kommer ha sex på ett eller 

annat sätt sjunka in till suggestiv musik under några minuter.

Att jag valde att skildra telefonsex var i början av rent inspelningstekniska skäl. Eftersom 

det i slutändan skulle vara jag som gestaltade de båda männen var jag tvungen att hitta ett sätt att skilja de 

två rösterna åt. Ett sätt hade kunnat vara att ge den ena karaktären ett annat röstläge eller dialekt, men 

detta kan lätt ge en komisk effekt, vilket jag ville undvika. Att låta den ena rösten tala genom telefon gör 
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att lyssnaren enkelt skiljer på de två männen, dessutom upptäckte jag att det var ett ganska intressant 

grepp. Telefonsex i sig har mycket gemensamt med underhållningssex för radio, det finns inget visuellt 

eller kännbart. Det är hörseln och rösten som blir de erogena organen. Att skildra telefonsex i radio är att 

jobba i två led, dels att förmedla sexet på ett upphetsande sätt till lyssnaren, dels att få karaktärerna i 

scenen att kommunicera sexuellt med varandra. Jag avslutar hela produktionen med en knorr, Leo frågar 

mannen i telefonen om vem han är, mannen upprepar då Leos hälsningsfras. Jag vill genom detta antyda 

att han och Leo kan vara samma person, kanske har Leo drömt eller blivit sinnesförvirrad. Jag lämnar åt 

lyssnaren att själv tolka situationen.  

Min produktion innehåller en stark scen där huvudpersonens hals penetreras av en telefon, 

vilket båda parter i scenen uppfattar som sexuellt upphetsande. Detta är vagt inspirerat av en av de mest 

uppmärksammade och framgångsrika pornografiska filmerna genom tiderna, Långt ner i halsen 

(originaltitel Deep Throat) från 1972. Där får huvudpersonen, spelad av pornografiskådespelaren Linda 

Lovelace (heter egentligen Linda Marchiano, 1949-2002), konstaterat av en läkare att hennes klitoris sitter i 

hennes svalg varpå hon har oralsex med män och för deras penisar långt ner i halsen. 

Efter att ha skrivit klart mitt manus gick jag vidare till inspelning. Jag använde mig av min 

garderob som studio och riggade där upp en mikrofon kopplad till min digitala inspelare. Jag gjorde mina 

roller sent en kväll, för att komma i stämning (Grundel, telefonintervju, 2010). Jag såg även till att ha 

skrikit mig hes tidigare på dagen, då min röst av någon anledning blir djupare efter att jag varit hes. Djupa 

röster är något som förekommer i både På gränsen och Radiosex, varför jag valde att själv eftersträva detta. 

Både att stå och skrika för full hals i min lägenhet och att stönandes och smackandes läsa in en erotisk 

novell kändes både ovant och något genant. Genansen överkom jag dock snabbt när arbetsivern tog över. 

De andra rösterna i produktionen tillhör vänner till mig som jag bett läsa in repliker vid olika tillfällen.

Jag lyssnade hela tiden igenom det jag spelat in och fann i början att jag talade alldeles för 

snabbt, vilket gav en forcerande effekt istället för erotisk. Jag lugnade ner mig och såg till att tala sakta. 

Mina erfarenheter från tidigare radioproduktioner är att jag överlag talar ganska snabbt vid inspelningar, 

och att det som känns som långsamt för mig i stunden fortfarande låter snabbt om jag lyssnar på det

efteråt. Jag såg därför till att tala extra långsamt, just för att nå den erotiska effekt som jag anser att vissa 

avsnitt av Radiosex och På gränsen uppnått.

Efter inspelningarna var det dags för redigering. Jag använde mig av min bärbara dator och 

ett ljudredigeringsprogram som jag är van att arbeta i. Jag klippte upp materialet, valde ut vad som jag 

tyckte var bra och slängde det som var dåligt. Sedan klippte jag ihop alla repliker så att flödet blev bra. De 

repliker som mina vänner läst in filtrerade jag så att det skulle låta som om de pratade genom telefon, samt 

den delen av mina egna repliker som gestaltade mannen i telefonen. Vid flera tillfällen upptäckte jag att 

något i tagningarna inte var riktigt bra, och hänvisades då återigen tillbaka till garderoben för omtagning.

Att hitta rätt musik, vilket enligt Fredrik Grundel är mycket viktigt för att skapa atmosfär, 

var något som jag tidigt tog vara på (Grundel, telefonintervju, 2010). Eftersom min produktion var bland 

det sista jag gjorde i mitt c-arbete har jag haft mycket tid på mig att hitta passande musikstycken. I min 

dator har jag cirka 9500 titlar. Under tiden jag skrivit har jag låtit min musikspelare gå på slumpval, när det 
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dykt upp något som låtit passande för min produktion har jag noterat det. Jag fastnade särskilt för artisten 

Mark Lanegans musik, det är denna som hörs i Telefonisten. Det jag finner passande i Lanegans musik är 

bland annat de lugna, svävande instrumentala partierna samt Lanegans djupa röstläge.

Efter att ha redigerat ihop repliker med musik och ljudeffekter lät jag produktionen ligga 

till sig några dagar innan jag utvärderade min produktion. 

Eftersom det är en experimentell och utforskande utgångspunkt bakom min produktion vill jag inte fästa 

för mycket tyngd på huruvida den fyller sitt syfte – att egga och upphetsa. Det är inte uteslutet att någon 

lyssnare kan finna materialet sexuellt upphetsande, och eftersom jag lät både min förtrogenhet med genren 

samt min egna forskning vägleda mig i produktionen finns det goda skäl att tro detta. Huruvida den fyller 

sitt syfte för mig, eller inte, låter jag här vara osagt. Det är inte den här uppsatsens syfte eller mening att 

kartlägga författarens sexuella preferenser. Däremot är det relevant att visa på lärdomarna jag fått genom 

produktionen.

Först och främst krävdes det att kliva över min egen tröskel vad gäller genans. Att skriva 

ett pornografiskt manus i jagform är utelämnande, även om det inte nödvändigtvis är mina egna sexuella 

preferenser, läggningar, önskningar, erfarenheter, eller fantasier som skildras. Att sedan själv agera och läsa 

in manus för att därpå i timtal redigera mina egna stön, smackningar och läten, var utan tvekan genant. 

Dock lade sig genansen snabbt, och professionalismen tog vid. Jag har arbetat inom radiojournalistiken 

och vet att mina egna, privata känslor kring min produktion måste stå åt sidan för att något ska bli gjort.

Jag känner att min förståelse för det som Fredrik Grundel beskriver som atmosfär har blivit 

betydligt djupare, och hur svårt det är att skapa en bra, passande atmosfär till sin produktion, och hur 

enormt viktig den är för att göra ett material trovärdigt och engagerande. Det handlar om tajming, 

frasering vid inläsning, röstlägen, pausering, musik, ljudnivåer och en hel del magkänsla som är svår att 

med ord beskriva. Jag vill inte säga att jag i min produktion skapade en enastående atmosfär – den är fullt 

tillräcklig, anser jag – men jag lärde mig däremot väldigt mycket av att försöka skapa den. 

Vad gäller frågan kring stigmatisering av aktörerna inom genren, i detta fall jag själv, är det 

lite tidigt att uttala sig. Min produktion har inte publicerats och ingen har än så länge lyssnat på den 

förutom jag själv och min handledare. Däremot kan jag redan nu säga att, även om det känns lite genant 

att spela upp den för folk, så är det inget jag absolut inte skulle låta till exempel mina nära vänner eller 

familj få ta del av, eller någon annan heller för den delen. Produktionen kommer bli en offentlig handling i 

och med att den ingår i mitt examensarbete och alltså tillgänglig för vemhelst som önskar lyssna på den –

jag ser professionellt på detta och som pornografiproducent har jag ju dessutom en bakomliggande 

önskan att bli publicerad och kunna tjäna pengar på min produktion. Att rädslas offentlighet är helt enkelt 

irrationellt och oprofessionellt. Jag tror heller inte att mitt pornografiska arbete nu kommer begränsa mina

karriärmöjligheter i framtiden, eftersom att både Fredrik Grundel och hans programkollega Lotta Bromé 

från På gränsen gjort karriärer inom radio efter sin tid med programmet. 

Om jag analyserar Telefonisten på samma sätt som jag analyserat de tre programmen (se kap. 

4.2) ser jag att mina lyssnare tilltalas på ungefär samma sätt som i Radiosex, det finns ingen egentlig 
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publikkontakt. Lyssnaren adresseras aldrig och kan inte påverka innehållet, det finns ingen brevkontakt 

eller något ring in-moment i produktionen. Även om jag i min redogörelse för tidigare produktioner 

tydligt såg att På Gränsens format är det som haft mest dokumenterad lyssning, alltså störst publik, så valde 

jag ändå att luta mig mer åt Radiosex format, men det finns inget som utesluter att min produktion skulle 

kunna ingå i ett På Gränsen-liknande koncept. 

Jag står fast vid att benämna min produktion som pornografisk, detta trots att den inte 

innehåller någon beskrivning av något samlag. Detta är inget kriterium för pornografi, såsom jag ser det 

efter de slutsatser jag dragit i denna uppsats. Det finns andra inslag som jag anser är explicita i sexuell 

kontext. Dessutom tror jag att det gagnar min produktion, rent publicitetsmässigt, att benämna den som 

pornografi, även om den på grund av sitt utdragna och något svävande utförande av många säkert skulle 

anses vara snarare sensuell eller erotisk.

6. Slutdiskussion

Målet med denna uppsats var att undersöka förutsättningarna för sex som underhållning i Sveriges Radio, 

vilket skulle besvara min fråga, Vad är porr för Sveriges Radio?. 

Jag började med att försöka hitta en definition på begreppet pornografi, och dess slangord 

porr, och vad skillnaden mellan detta begrepp och erotik innebar. Detta visade sig vara näst intill omöjligt. 

Sådant som av många skulle klassas som pornografi marknadsförde sig som erotik. Ordlistornas definitioner 

innehöll svårdefinierade begrepp såsom sexuellt och retande. Vad som är retande för en person behöver inte 

vara det för en annan, och det verkar finnas lika många definitioner av sex som det finns människor. Jag 

lämnade begreppen att vara vaga, men med insikten om att pornografi konnoterar något som i det offentliga 

samhället är ovälkommet och stigmatiserat (Andersson, 2005), oavsett hur lite eller mycket kläder det har 

på sig – men som väldigt många ändå är intresserade av och i många fall även beredda att betala pengar 

för. 

Begreppet pornografi står som sagt för många för något förbjudet. Det finns även de som 

upplever det som samhället för tillfället väljer att kalla pornografi som hotfullt och kränkande. 

Radikalfeminismen är den ism som kanske starkast har kritiserat pornografin och dess aktörer. Min 

uppfattning är att det på grund av att begreppet är så svårdefinierat också blir svårt att kritisera pornografi

som företeelse. I princip kan man stoppa in allt man ogillar under begreppet pornografi och sedan dra ett 

likhetstecken mellan det och förnedrande och kränkande. Detta är att göra det allt för bekvämt för sig. 

Kanske borde man sluta prata om pornografi och porr överhuvudtaget i jämställdhets- och 

debattsammanhang och istället beskriva de handlingar, bilder, verk, etcetera, som man kritiserar. 

Att våldtäkt är praktiken och pornografin är teorin bakom, såsom Dworkin och 

MacKinnon anser, ser jag inga belägg för. Våldtäkter är något förkastligt och har tyvärr alltid förekommit i 

samhället, oavsett om det funnits pornografi eller inte. Inte heller MacKinnons argument Pornografiskt 

material som inte visar våld framställs med hjälp av våld […](MacKinnon, 1991) är något som jag kan hålla med 
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om. Detta är en grov generalisering av en splittrad bransch. Mattias Andersson vittnar om produktioner av 

pornografiska filmer som varken visar våld eller framställs med hjälp av det. Framställandet handlar 

snarare om akrobatik och uthållighet (Andersson, 2005). Jag nekar dock inte till att det kan finnas 

pornografi som framställts genom våld och tvång, men det ser jag inte som ett argument till att svartmåla 

den pornografi som framställts schysst. Dessutom är många av de framgångsrika, nutida 

pornografiproducenterna egenföretagare som själva är både skådespelare, manusförfattare och regissör –

att de då skulle utsätta sig själva för våld och hot i framställandet av sina produktioner ter sig för mig 

skrattretande (Östergren, 2006. & Andersson, 2005). 

Pornografi påverkar dem som tar del av det, vissa positivt, andra negativt. Det är ingen 

skillnad mot något annat i samhället. Jag anser inte att det är lämpligt för alla att ta del av på pornografi, 

speciellt inte barn. Att sätta en varningsetikett på sådant som vi tror att människor kan reagera starkt på är 

kutym i vårat samhälle och bör även gälla för pornografin. Men i linje med den nordiska forskningen jag 

redogjort för i denna uppsats så anser jag att de flesta idag har mentala redskap tillräckliga för att hantera 

pornografi. Att några procent av de utåtagerande och problemomgärdade pojkarna och unga männen 

även är storkonsumenter av så kallad grov pornografi är dock ett faktum (Svedin & Åkerman 2006). Jag 

tror dock att deras pornografikonsumtion snarare är ett symptom på deras mentala hälsa, än tvärtom. 

I min studie har jag identifierat tre aktörer inom det som kan definieras med det vida 

begreppet underhållningssex, i SR: På gränsen från 1987-1989 och de samtida programmen Christer och

Radiosex. Dessa är tre ganska olika produktioner. 

På gränsen skiljer sig från de övriga i att det är två timmar långt, experimentellt och från en 

helt annan tidsepok då tilltalet var mjukare och det krävdes mindre för att provocera. Radiosex saknar i 

princip helt lyssnarkontakt. Det faktum att producenten Magnus Lindman uttryckligen säger att 

programmet kommit till mest för redaktionens höga nöjes skull, som en möjlighet att utforska den litterära 

pornografin som genre, gör det unikt inom SR. Christer är egentligen inget underhållningssexprogram, 

deras specialsändning Sex Timmar Om Sex tangerar dock mitt ämnesval. Detta program liknar mycket På 

gränsen, förutom att de suggestiva ljudmattorna och musiken inte har en så framträdande roll. Programmet 

har en stor lyssnarkontakt och har till och med lyssnarna via telefon i direktsändning. Dessutom är det 

lyssnarna själva som skrivit de erotiska novellerna, precis som i På gränsen. 

Att inga lyssnarsiffror finns tillgängliga för just de avsnitt som jag valt att analysera innebär 

att det i denna uppsats inte framgår vad i programmen som kan ha lett till framgång alternativt motgång. 

Detta är en brist i min metod som inte var möjlig att överbrygga, då jag inte kan genomföra lyssnarstatistik

efter att program sänts, det bör göras i direkt anslutning till sändningarna. En publikstudie kunde ha gett 

vissa svar på hur programmen tas emot av lyssnare, dock är det svårt att med dagens öron rättvist bedöma 

till exempel tjugo år gamla På gränsen i jämförelse med moderna Christer, vilket gör att en publikstudie inte 

kan ersätta statistiskt underlag i form av lyssnarsiffror.

Så vad är då porr för Sveriges Radio? Den frågan går nästan att svara på: hade Magnus 

Lindman, producent på Radiosex fått döpa sitt program till Radioporr så hade det per definition varit porr 

för Sveriges Radio. Detta framstår mer som en ordlek än en seriös slutsats. Min frågeställning använde jag 
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snarare som ett verktyg till att skaffa mig en djupare förståelse av hur genren underhållningssex kan se ut i 

radio. Dessa kunskaper har jag använt till att göra en egen produktion inom genren erotisk radio eller 

underhållningssex för radio. Jag väljer dock att kategorisera min produktion som radioporr, då den innehåller 

muntliga skildringar, som översatta i bild eller skrift skulle klassas som pornografiska. Dessutom låter 

radioporr slagkraftigare, då porr för många, inklusive mig själv, konnoterar något förbjudet, lite okänt och 

spännande (Andersson, 2005).  

Att själv arbeta med att framställa radioporr, från ax till limpa, gav mig värdefulla insikter 

om hur arbetet som radiopornograf ser ut. Det var lekfullt, genant och krävande. Framförallt krävdes det 

mod, att inför sig själv våga sätta ord på tankar och fantasier och sedan om och om att höra sin egen röst 

beskriva könsorgan, stöna och smacka vid redigeringen var påfrestande för självbilden. Om min 

produktion fyller syftet – att upphetsa – ger denna uppsats inget svar på, det faller utanför min forskning, 

däremot har jag dragit värdefulla lärdomar kring bland annat produktionssättet och vikten av att ge akt åt 

atmosfärskapandet. 

Efter att själv ha försatt mig i radiopornografens roll kan jag konstatera att radioporr har 

många fördelar. Stigmat som omgärdar aktörerna i den visuella porren återfinns inte inom radioporren. 

Radioporr är långt mer politiskt korrekt än sina visuella släktingar. Hela problematiken kring att folk i 

porrbranschen förmodas fara illa gäller inte för radioporren, jag kan själv vittna om att så inte är fallet. 

Den hittills producerade sexuella underhållningen för radio ser en mycket stor bredd vad gäller skildring 

av olika sexualiteter, vilka rent inspelningstekniskt är enklare att skildra genom radiomediet jämfört med 

visuella medier där skådespelarna själva måste utföra dessa handlingar. 

Erfarenheterna från mitt gestaltande arbete befäster till stor del många av de tankar och 

teorier som kom fram i mina intervjuer och analyser, men utan det gestaltande arbetet hade inte dessa 

insikter blivit fullt så starka. Det var ett gott medel för att nå fram till mitt syfte och även givande som 

övning inför ett möjligt framtida yrke som radiopornograf.
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Bilaga 1 - Intervjuguide

Berätta om dina/era tankar bakom produktionen! Varför? När? 

Utvärdera! Hur gick det? Vad var bra? Dåligt?

Var det porr eller erotik? Annat? Kategorisera! Motivera!

Vad var syftet med programmet? Fanns det någon tanke att sexuellt upphetsa/egga publiken?

Vilken var er målgrupp?

Vad anser du om pornografi/sex som underhållning i Sveriges Radio? Behövs det?

Problematik kring produktionen? Kring den erotiska/sexuella/pornografiska delen?

Några etiska/moraliska dilemman?



Bilaga 2 - Manus

Telefonisten 

Dörr stängs. Tunga steg. Sätter sej ner. Slår nr på telefon.

- Ja, det är Erik.

-- Hej, jag heter Leo och undrar om du kanske vill… eller ja, du kanske redan gör det, 

men du kanske vill ändå och …

- Du menar köpa något? Nej tack.

Lägger på. Slår nr.

- Ja hallå?

-- Vill du kanske börja med… nej, jag menar, jag heter Leo och…

- Förlåt?

-- Ja, jag heter Leo och…

- Ja, det hörde jag. Vad vill du?

-- Du kanske är intresserad av…

- Du, jag hör dej lite dåligt. Vad sa du?

-- Jo, jag heter alltså Leo…

- Ja, men det har du ju redan sagt…

-- Kan du ringa upp nån annan gång?

- Ursäkta?

-- Nej… jag sa fel, jag menar... kanske du vill skaffa...

- Alltså, jag hör inte vad du säger. 

Lägger på.

-- (Suckar)

Slår nr.

- Janina Fredriksson.

-- Hej…ehm, Janina, (andas in) jag… jag tänkte att du kanske vill prova…

- Nej tack! Jag vill inte ha nåt. 

-- Men… okej.

Lägger på. 

-- (Andas djupt några gånger).

Slår nr.



-- Hej, jag heter Leo och jag ringer från ett företag, eller jag sitter ju hemma, men 

jobbar åt dom från mitt kontor, eller mitt rum… och jag undrar om du kanske möjligen 

är intresserad av ett nytt…. 

Brusar i telefon.

-- Hallå? Är det någon där? (Svagt, lesset) hallå? Hallå? (viskar) hallå?

Bruset ljuder en stund. 

Kollage:

-- Är du intresserad av… 

-- Hej, vill du ha ett nytt…. 

-- Det här är Leo, och jag ringer från ett företag och… 

-- Oj, nu hörs du inte längre… 

-- Hej, du kanske är villig att skaffa… 

-- Har du lust att…. 

-- Hej, Monika, kanske du känner för att göra en… 

-- Vill du ha en… en… en… 

-- Leo heter jag och jag vill att du…. 

-- Hej Nadim, kan inte du bara…bara…höra…på mej…  

-- Hej, du måste skaffa ett… 

-- Hej, jag heter Leo, hjälp mej att skaffa dej en…. 

-- Ja, jag vet att det är sent och att…

-- Nej, det spelar ingen roll vad jag heter…

-- Nej, jag är inte full…

-- Jag vet det…

-- Hur mår du?

-- Hej, det är inte meningen att ringa, men jag undrar om du kanske….

-- Kan inte du bara lyssna på vad jag har att… 

-- Ursäkta att jag finns, men kan inte du skaffa dej…

-- Ja, jag heter Leo… 

-- Om du hör mej, kanske du och jag, eller vi kanske, eller är du… 

-- Jag och mitt företag i mitt rum, eller, det är inte mitt företag…. 

-- Hej, förlåt så mycket, jag vill inte verka som om jag ringer, men… 

- Hallå?

Tystnad.

- Hallå? 



Tystnad.

- Är det nån där? 

- Nej, nej… då lägger jag väl på då… sådär…nu…nu, lägger jag på luren å… avslutar 

samtalet….

-- Nej! Vänta! Jag är här…

- Ja?

-- Ja, jag är här.

- Vad bra. 

-- Vad ville du?

- Nej, det var du som ringde mej.

-- Ja, just det… förlåt, jag är så förvirrad, jag har precis flyttat å känner ingen och jag 

sitter i det här rummet hela dagarna och ringer och jag vet inte, förlåt… vad sa du att 

du hette?

- Det sa jag aldrig.

Musiken breakar och börjar om. (Creeping Coastline of light, kanske?).

- Du Leo… det var något du ville?

-- Ja… jag är Leo. Du kanske vill… eller ja, du kanske redan gör det, men du kanske 

vill ändå och … nej (skrattar), jag har glömt vad det var.

- Kanske ville du något annat? Försök igen!

-- Jag heter Leo och undrar om du vill...nej, jag kan inte.

- Jo, fortsätt, det var jättebra!

-- Ja, jag heter Leo och undrar om du har lust att kanske…eller kanske mera… Äh! Jag 

kan inte.

- Det kan du visst det. Kom igen nu Leo, jag vet att du kan.

-- Men du känner ju inte mej och jag sitter här och du sitter där och…

- Det gör inget. Säg det!

-- (drar andan) Jag heter Leo och jag kanske kunde fråga dej om du ville… du kanske 

vill…

- Säg det! Säg det!

-- Du kanske vill, vill… knulla?

-- Du skulle kunna ta tag i mina axlar och trycka sakta… sakta… ner. In i mej. Mer. 

Hårt. Jag kan inte andas. Ditt knä i min rygg, ner mot svanken. Hårt. Åh, sluta inte. 

Sluta! Du bryter sönder mej! Sluta! Vem fan är du?

Ställer sej upp.



- det spelar ingen roll…  fortsätt, fortsätt! Vad gör du?

-- Jag står här vid väggen, med ryggen mot dej. Jag vill att du klär av dej.  Du skulle 

kunna dra telefonsladden upp längs dina lår, mot höften, sakta tills den tar i kuken. 

Fortsätt dra. Sådär. Vira runt den.

- Hur då? 

-- Vira sladden runt kuken… från roten. Sådär. Många varv. Fler. Mer, mer! In mellan 

benen. Dra åt! Hårdare! Åh, ja! Jag vill se hur den spänner sej. Pulserar. Reser sej. Dra 

sönder den. Dra sönder kuken! Fortare. Tryck den mot mej! Genom jeansen. Känn hur 

jag svettas med min… varma…stela... Jag blöter ner dej genom jeansen!

Stånkar och stönar en stund. 

-- Sladden! 

- Ja! 

-- Dra telefonsladden mellan mina ben. Åh, den skär in. Dra! Åh! Fortsätt. Upp över 

magen! In i munnen med den. Nu! 

Kräkljud, stön och stånk, tar ut telefonen ur munnen och stånkar.

--Vad heter du?

- Känner du inte igen mej? ”Hej, jag heter Leo och undrar om du kanske vill…”.

Lägger på.

Musik:

Ressusrection song & blues for D – mark lanegan (eller hela den plattan!)

Caring Coastline of light.


