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Strategier för att bli “pornwise” 
- En kvalitativ studie om ungdomars navigering i det pornografiska landskapet 

 

Björn Hjelmberg & Louise Eriksson 

 

Abstract 

This study examines how the increased presence of pornographic influences in adolescents 

daily lives has affected their ability to act when exposed to pornographic materials. The aim 

of this study has been to investigate what strategies that adolescents use when tackling the 

pornographic presence in relation to the differing opinions voiced in the general society, in 

order to become pornwise. The data has been collected through focus groups with adolescents 

in the later years of high school and using Parker et al.s (1998) theoretical framework for 

navigation through a drug landscape. Drawing parallels to Parker et al.s (1998) study this 

study has retrieved four different strategies for becoming pornwise; the joker, the searcher, 

the moralist and the debater. The conclusion of this study shows that adolescents formulate 

several different strategies to tackle the pornographic presence and navigate through the 

pornographic landscape. In addition the results suggest that adolescents are in need of further 

tools from the adult- world such as, for example, improved sexual education in school and 

further support from parents, in order to feel comfortable in their navigation and becoming 

pornwise. 
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1. Inledning 

Pornografiskt material har blivit allt vanligare i vår vardag och tillgången till porr har ökat 

lavinartat sedan internets intåg. Månsson och Söderlind (2005, s. 294) refererar i sin studie 

till statistik från 2005 som påvisar att svenskars sökningar efter pornografiskt material ökade 

från cirka 395 000 personer till 800 000 personer mellan 2002 och 2005, vilket är en drygt en 

fördubbling i antalet sökningar på bara några år. Även om dessa siffror är framtagna för 13 år 

sedan visar de på en utbredd användning. Idag har även fler hushåll tillgång till datorer, 

smartphones och internet, något som torde ha bidragit till att en ökning har skett sedan 2005. 

Bergström (2006, s. 10) beskriver att det har skett en allt större “sexualisering eller 

pornografering av det offentliga rummet”, där inslag av pornografiskt material har blivit en 

betydande del av vår vardag. Ungdomar exponeras i allt större utsträckning för sexuellt och 

pornografiskt material genom t.ex. media och reklam (Löfgren-Mårtensson & Månsson, 

2006, s. 69-70). Många ungdomar är även konsumenter av pornografiskt material, studier 

visar på att närmare alla killar och minst hälften av alla tjejer i tonåren någon gång 

konsumerat pornografiskt material (Mattebo, Tydén, Häggström-Nordin, Nilsson & Larsson, 

2014, s. 184; Knudsen & Sørensen, 2006, s. 49).  

 

I ett samhälle där pornografin fått en allt större del i det vardagliga livet och vi inte längre 

alltid kan välja om vi ska exponeras för denna typ av material innebär det att människor 

utformar olika typer av strategier, dels för att kunna hantera exponeringen, men också för att 

kunna göra medvetna val kring den egna konsumtionen. En grupp som ofta anses vara 

särskilt utsatt för den pornografiska exponeringen är barn och unga, och flertalet författare 

menar att det därför är särskilt viktigt för ungdomar att reflektera över exponeringen och 

skapa strategier för att förhålla sig till pornografin (Löfgren- Mårtensson & Månsson, 2006, s. 

25; Mattebo, 2014, s. 60). Utvecklingen av strategier för att hantera en viss typ av exponering 

har studerats tidigare av andra författare, exempelvis av Parker, Aldridge och Measham 

(1998, s. 116). Parker et al. (1998) menar att ungdomar utvecklar olika typer av 

förhållningssätt gentemot olika samhällsfenomen där man utvinner olika strategier för att 

kunna hantera olika samhällsfenomen. Detta teoretiska ramverk med strategier har tidigare 

använts av Parker et al. (1998) i forskning kring ungdomars exponering för droger, men 

paralleller kan dras till exponering för pornografi. I Parker et al.s studie (1998, s. 116) 
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resonerade ungdomarna på olika sätt kring droger och droganvändning, de utvecklade därmed 

olika strategier för att kunna förhålla sig till drogers närvaro i samhälle, detta för att de skulle 

bli “drugwise”. En parallell kan dras till samhällsfenomenet pornografi för att se vilka 

strategier som ungdomar använder sig av för att bli “pornwise”. Genom begreppet 

“pathways”, vilket kan översättas till navigation, beskriver Parker et al. (1998, s. 92) den 

navigering som ungdomar utför för att finna sin väg genom droglandskapet, vilket i denna 

studie istället kommer att appliceras på ungdomars navigering genom det pornografiska 

landskapet. 

 

Trots den ökade användningen av pornografi och den betydande exponeringen för 

pornografiskt material finns det många negativa röster som beskriver de negativa faktorerna 

kring pornografi. Heberlein (2004, s. 152-156) är en författare som lyfter fram de negativa 

aspekterna av pornografianvändning i sin bok om den mänskliga sexualiteten. Författaren 

kategoriserar pornografin i ett spektrum av sexuellt våld där kvinnors utsatthet särskilt lyfts 

fram både i produktionen, såväl som i det faktiska materialet. Vidare nämns både 

barnpornografi och analsex i samma mening, såsom något kvinnor tvingas utsätta sig för. 

Likaså poängteras att de som tror att kvinnor frivilligt ställer upp och njuter av fistfucking, 

har helt fel. Åsikter såsom de Heberlein (2004) framställer är vanligt förekommande och 

representerar en dimension av det pornografiska landskapet. Löfgren- Mårtensson och 

Månsson (2006, s. 31-32) betonar en annan synvinkel och menar att en sådan beskrivning 

som Heberlein (2004) framför av pornografi medför en begränsning för kvinnors sexualitet 

och att den innehåller normativa synvinklar på hur sexuell njutning ska se ut för kvinnor. 

Legitimeringen av det egna användandet av pornografi kan därför bli tudelat. Å ena sidan 

lyfts negativa aspekter av pornografin upp, såsom genom Heberleins (2004) beskrivningar, 

men samtidigt finns det en hög konsumtion av pornografiskt material (Månsson & Söderlind, 

2005, s. 294) och andra dimensioner såsom Löfgren-Mårtensson och Mårtensson (2006) 

beskriver. Det skulle kunna innebära en inre konflikt för ungdomen som får väga mellan den 

stimulans som pornografi kan ge och den moralpanik som lätt framställs i samhället i övrigt.  

 

Ambitioner att hjälpa unga i deras navigering genom det pornografierade offentliga rummet 

finns hos vuxenvärlden. I motionen “ Hindra pornografi i miljöer med barn och unga” 
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(2017/18:3466) läggs förslag till riksdagen om att skolverket ska ändra läroplanen för grund- 

och gymnasieskolan där information och diskussion om pornografi ska inkluderas i sex- och 

samlevnadsundervisningen. Samtidigt som motionen visar på en socialpolitisk önskan att 

stödja ungdomar i att göra välinformerade val kring sin konsumtion så är den skriven med en 

negativ retorik där förekomst och exponering av pornografi till stora delar fördöms. Motionen 

kan därför liknas vid något som Parker et al. (1998, s. 21) varnar för, nämligen att 

vuxenvärlden ger sig själv mandat att berätta för ungdomar vad som är rätt och fel utan att 

tillfråga dem om vad de anser. Parker et al. (1998, s. 21) menar att ungdomar måste få 

utrymme att dela sina egna erfarenheter för att vuxenvärlden ska kunna bistå med de verktyg 

som kan hjälpa unga att utvecklas och hitta sin väg i livet. Även om förslaget röstades ner så 

visar motionen på ett engagemang och en vilja att skapa förändringar och hjälpa ungdomar i 

sin navigering genom den pornografiska offentligheten (Dagens Nyheter, 2018).  

 

I denna uppsats kommer särskild hänsyn tas till ungdomars egna berättelser om viktiga 

aktörer och verktyg för att finna strategier och kunna navigera. Huruvida skolan är en aktör 

som ungdomar anser att de behöver mer stöd ifrån kommer därför att belysas. Om skolan ska 

kunna bidra med stöd och hjälp för ungdomar i deras navigering, precis som föreslogs i 

motionen (2017/18:3466), krävs att hänsyn tas till ungdomars egna upplevelser. Strategier 

som ungdomar själva anser viktiga blir således betydelsefulla att utvinna då de belyser olika 

sätt som bl.a. det sociala arbetet med skolan och kuratorer kan stödja och hjälpa ungdomar i 

att navigera sig genom den pornografierade miljön. Det sociala arbetet kan genom ungdomars 

egna utsagor om strategier de använder, stödja ungdomar i deras navigation genom att se 

vilka aktörer och verktyg som är viktiga för ungdomarna. Det sociala arbetet kan även i 

samråd med ungdomar utveckla framtida verktyg som kan vara gynnsamma. Strategierna kan 

tydligare synliggöra för vuxenvärlden hur ungdomar resonerar kring pornografi i samhället 

och därmed öppna dörrar för framtida diskussioner utifrån ungdomars strategier och 

förhållningssätt. Detta istället för att enbart föra en ensidigt negativ retorik kring ämnet likt 

Heberlein (2006) och motionen (2017/18:3466).  
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1.1. Problemformulering 

När det kommer till de juridiska ramarna för pornografi så är det huvudsakligen 

tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) och yttrandefrihetsgrundlagen (SFS 1991:1469) 

som reglerar vår tillgång till pornografiskt material. Det finns dock några undantag som 

regleras i Brottsbalken (SFS 1962:700), t.ex. i ett förbud mot våldsskildringar, barnpornografi 

och att visa porr för någon under 15 år (16 kap. 10c §, 10a § & 10d §). I övrigt begränsas inte 

åtkomsten för vare sig vuxna eller barn och unga. Trots detta finns en socialpolitisk ambition 

att begränsa ungdomars användning av pornografi genom att exempelvis införa diskussioner 

om ämnet i sex- och samlevnadsundervisning i både grund- och gymnasieskolan,, något som 

idag inte regleras i varken Skollagen (SFS 2010:800) eller i läroplanen (Skolverket, 2013 & 

2013), detta för att ungdomar ska bli mer kritiska gentemot vad de konsumerar. Motionen 

(2017/18:3466) baseras på forskning som syftar till skolans ansvar i att vägleda ungdomar 

och bidra med verktyg för navigering, dock lyfts inte ungdomars egna åsikter om vilken typ 

av vägledning som de anser att de skulle vara i behov av, vilket pekar på ett viktigt 

forskningsområde. Löfgren-Mårtensson och Månsson (2006, s. 137) pekar också på att det 

finns ett behov av att forska kring vilka verktyg som är viktiga för ungdomar för att de ska 

kunna utveckla strategier och navigera i ett pornografiskt landskap. 

1.2. Syfte 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur ungdomar navigerar i ett pornografierat 

samhälle. I detta ingår att undersöka hur ungdomar reflekterar kring vilken roll vuxenvärlden 

och skolan har för deras strategier och förhållningssätt till pornografi samt vilka verktyg de 

upplever att de är i behov av för att hantera exponering för pornografi i samhället.  

1.3. Forskningsfrågor 

● Hur navigerar unga i ett pornografierat samhälle fyllt av motstridiga dimensioner? 

● Vilka olika strategier går att urskilja och vilka verktyg använder de sig av för att bli 

pornwise? 
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt ges en överblick av forskningsfältet som behandlar området. Detta görs genom 

en tematisering av svensk, nordisk och internationell forskning. Vidare beskrivs sökprocessen 

där det framgår genom vilka databaser och sökord informationen har hämtats från samt vilka 

avgränsningar som har gjorts. Avslutningsvis ges en sammanfattning av fältet.  

2.1. Sökprocess 

För att söka besvara de forskningsfrågor som formulerats för denna uppsats så har vi i vårt 

sökande efter tidigare forskning använt sökmotorerna SSCI (Social Sciences Citation Index) 

och EDS (EBSCO Discovery Service). I dessa har vi gjort flera olika sökningar, 

inledningsvis med nyckelorden; pornografi, porr, konsumtion, ungdomar, pornography, 

porn, adolescents, youths, internet och consumption. Sedan utökade vi sökningarna med 

nyckelorden skola, sex och samlevnad, school och sexual education. Dessa sökningar har 

genererat ett flertal olika artiklar, studier och böcker, varav vi valt ut de vi ansett ger 

bakgrund till ämnet. Allt material som presenteras är kollegialt granskade, även kallat 

peer-reviewed. 

2.2. Avgränsningar 

En avgränsning som har gjorts är att vi inte aktivt letat efter forskning om huruvida 

pornografi är bra eller dåligt för ungdomar. Detta eftersom studien utgår från att synliggöra 

vilket behov unga själva anser att de har av verktyg från omvärlden och därmed inte ämnar 

att undersöka huruvida pornografin i sig är positiv eller negativ. Vi har i teoriavsnittet använt 

oss av Parker et al.s (1998) teori om navigation, men valt att inte ha med några resultat från 

studier där teorin används då teorin är inritad på exponering för droger och vi istället har 

applicerat teorin på exponeringen för pornografiskt material. Vi har även gjort en avgränsning 

där vi främst vill titta på aktuell forskning med anledning av att synen på pornografi och 

tillgången till pornografi har förändrats mycket de senaste åren samt att användningen av 

pornografi har haft en stor ökning sedan internets intåg (Månsson & Söderlind, 2005, s. 294). 

De studier som är lite äldre har använts då vi inte funnit studier som utförts senare. Det kan 

exempelvis tänkas att användningen som beskrivs av Månsson och Söderlind (2005) ökat 
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ännu mer sedan studien gjordes då familjemedlemmar idag ofta har egna smartphones eller 

datorer, vilket också gör att tillgängligheten har ökat, något som kan tänkas ha en påverkan 

på konsumtion och konsumtionsmönster.  

2.3 Forskningsfältet 

I forskningsfältet har vi valt att titta på både nationell och internationell forskning för att 

kunna få en bred översikt över hur forskningsfältet kring pornografi ser ut. Forskningsfältet är 

uppdelat i fyra underrubriker; pornografins framfart, studier om hur ungdomar påverkas av 

pornografi, pornografi och sexualundervisning i skolan och hur ungdomar söker information 

om sex och samlevnad. I presentationen över forskningsfältet ämnas ge en bild av hur 

pornografins närvaro anses påverka ungdomar samt de verktyg ungdomar tidigare presenterat 

som viktiga för att lära sig om pornografi. 

2.3.1.  Pornografins framfart 

Månsson och Söderlind (2005, s. 294-295) beskriver att pornografins bas handlar om en 

balans mellan det som är tillåtet och det som är otillåtet. De menar också att vi människor 

utvecklat nya arenor för pornografin att sprida sig på. Entreprenörer har i samband med den 

tekniska utvecklingen kunnat sprida pornografiskt material på ett enklare sätt. Författarna 

menar att nyckelorden för pornografins framfart framförallt är anonymitet, tillgänglighet och 

dess låga kostnader. De beskriver att en orsak till användandet beror på att internet och att 

pornografi ger möjligheten att uppleva andra sexuella handlingar än de som man upplever i 

verkligheten.  

 

Flera forskare har kartlagt konsumtionsmönster av pornografiskt material bland ungdomar. 

Bland genomfördes en enkätstudie år 2006 (Knudsen & Sørensen, 2006, s. 49) på olika 

internetforum för ungdomar i Norden med 1776 respondenter i åldrarna 12-20 år. I studien 

framgick att 92% av respondenterna sett på porr minst en gång, uppdelat mellan könen var 

det 99% av alla killar och 86% av alla tjejer. I en annan enkätstudie genomförd 2011 bland 

ungdomar i åldrarna 16-23 på 53 slumpmässigt utvalda gymnasium i Sverige framkom att 

96% av alla killar och 54% av alla tjejer i studien hade sett på porr (Mattebo, Tydén, 

Häggström-Nordin, Nilsson & Larsson, 2014, s. 184). Av dessa var det 90% av alla killar och 
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30% av alla tjejer som uppgav att de regelbundet konsumerar pornografi. Även om dessa 

siffror mäter samma fenomen bland ungdomar, om än i något varierande åldrar, så 

presenterar de väldigt olika resultat. I den förstnämnda studien uppgav både fler killar såväl 

som tjejer att de någon gång konsumerat porr, i den andra skilde sig siffrorna betydligt, 

framförallt för tjejer. Dessa två studier visar på svårigheterna som finns med att kartlägga 

pornografiska konsumtionsmönster bland ungdomar, och att resultat ibland kan vara 

missvisande. En möjlig teori bakom varför sådant är fallet är att pornografi kan anses vara ett 

känsligt och svårt ämne att diskutera, detta exempelvis pga. moraliserande röster om 

pornografins negativa effekter som hörs bl.a. av Heberlein (2006). Med detta i åtanke kan det 

möjligtvis vara svårt att våga prata om egna åsikter kring pornografi eller t.ex. erkänna att 

man är en konsument.  

2.3.2.  Studier om hur ungdomar påverkas av pornografi 

Ett flertal olika studier har genomförts i syfte att undersöka ungdomars relation till pornografi 

och konsumtion av pornografiskt material (Löfgren-Mårtensson & Månsson, 2006; Spisak, 

2016; Häggström-Nordin et al., 2006; Peter & Valkenburg, 2016; Donevan & Mattebo, 2017; 

Pratt & Fernandes, 2015; Hald, Kuyper, Adam & de Wit, 2013).  

 

Som tidigare nämnts tyder forskning bl.a. på att killar i högre grad än tjejer konsumerar 

pornografi (Knudsen & Sørensen, 2006, s. 49; Mattebo, Tydén, Häggström-Nordin, Nilsson 

& Larsson, 2014, s. 184). Detta bekräftas även av Peter och Valkenburg (2016, s. 509) i 

artikeln “Adolescents and Pornography: A Review of 20 Years of Research.”. Deras studie 

baseras på kollegialt granskade artiklar skrivna på engelska publicerade mellan 1995 och 

2015 som var relaterade till olika aspekter kring ungdomars pornografikonsumtion. Syftet 

med studien var att sammanfatta faktorer såsom konsumtionsfrekvens, konsumtionsmönster 

och eventuella följder av användningen av pornografiskt material. Slutsatser som dras är att 

konsumtion av pornografi kan leda till att bibehålla stereotypa könsroller, en ökad frekvens 

av sexuell aggressivitet och fler kortvariga sexuella förhållanden.  

 

Vidare kan de resultat som Peter och Valkenburg (2016, s. 509) presenterat relateras till de 

resultat som framkom av en svensk studie genomförd av Häggström-Nordin et al. (2006, s. 

387, 389) i vilken författarna genomförde intervjuer med personer i åldrarna 16-23 om deras 
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attityder till pornografi. Genom grounded theory fann författarna olika kategorier i materialet, 

den huvudsakliga kategorin kallas “att leva med den nuvarande sexuella normen”. Det 

huvudsakliga resultatet som framkommer av analysen är således att pornografi blivit en del 

av en ny sexuell norm, och de typer av attityder som presenteras beskrivs exempelvis som 

liberala, konservativa eller feministiska till pornografins närvaro. Precis som i den tidigare 

nämnda studien kan denna nya norm relateras till de effekter som den för med sig, medan 

Peter och Valkenburg (2016) lyfter aspekter som ett bibehållande av stereotypa könsroller, 

ökad frekvens av sexuell aggressivitet och fler kortvariga sexuella relationer, så reflekterar 

respondenterna i denna studie över hur denna norm kan leda till olika förväntningar och krav 

på hur man ska ha sex. Respondenterna ger exempel på att oral- och analsex ofta är ett krav 

och en förväntning av många, men framför allt av killar.  

 

Löfgren- Mårtensson & Månsson (2006, s. 123, 136) har genom enkäter och intervjuer 

studerat hur pornografin påverkar ungas förhållande till sin egna kroppsuppfattning och 

sexualitet. Resultaten i studien påvisar att ungdomarna exponeras för pornografiskt material 

och att de hanterar detta på olika sätt. Författarna har i studien sett att ungdomar på grund av 

den pornografiska närvaron upplevt förändringar i sin kroppsuppfattning och i sin egna 

sexualitet. Ungdomarna ansåg att det blivit lättare att hantera den pornografiska närvaron i 

takt med att de blivit äldre och själva utvecklat egna sexuella erfarenheter. Vidare har 

föräldrar, syskon och vänner lyfts som viktiga för att öka ungdomens egna självkänsla över 

sin sexualitet och utvecklingen av sin identitet. 

 

Löfgren- Mårtensson och Månsson (2006, s. 25) konstaterar vidare att vuxenvärlden ofta 

framför oro gentemot ungdomars konsumtion och exponering för pornografi. Åsikter i media 

kring pornografi och hur unga påverkas av pornografi framförs huvudsakligen i ett negativt 

ljus, vilket även beskrivs av Spisak (2016, s. 131) som i sin studie skriver att barn och unga 

anses vara offer för den skadliga porren. Detta bl.a. på grund av en oro att den nya sexuella 

normen som beskrivits ovan skulle kunna påverka ungdomar negativt. Trots oron från 

samhället och de negativa åsikter som lyfts i media fann Spisak (2016, s. 133-136) att 

pornografi inte är något som ungdomar oroar sig särskilt mycket över. I en finsk studie 

uppmuntrade Spisak ungdomar att skicka in frågor som de hade i relation till sex, sexualitet 
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och sexuell hälsa. Av de 4212 frågor som skickades in berörde endast 64 (1,5%) ämnet porr. 

Med detta som bakgrund drar Spisak slutsatsen att det finns viktigare frågor kring sexualitet 

som unga vill ha stöd från vuxna att besvara, och att pornografi således inte är det som 

ungdomar oroar sig mest över. Utifrån de frågor som var relaterade till pornografi fann 

Spisak (2016, s. 133-136) två huvudsakliga diskurser; dels ett ifrågasättande av pornografi 

som skadligt, och ett ifrågasättande av varför viss porr anses värre än annan i ett samhälle 

som är genomsexualiserat. Genom dessa diskurser anser Spisak (2016, s. 138-139) att den 

bild som unga människor har av pornografi är betydligt mer nyanserad än den bild som 

uttrycks i media.  

 

Författarna Pratt och Fernandes (2015, s. 235, 236) utgår även de från vuxenvärldens oro för 

ungas exponering för pornografiskt material i sin studie genomförd i Australien, dvs. oron för 

att ungdomar använder pornografiskt material som en typ av manual. I deras artikel ämnade 

Pratt och Fernandes att se om det fanns en koppling mellan sexuellt våld och att ha 

konsumerat pornografiskt material med inslag av våld. Genom litteraturöversikt och 

fallstudier kunde författarna inte konstatera någon sådan tydlig koppling, de antydde dock att 

det kan finnas en länk mellan ungdomar som beter sig sexuellt aggressivt och att konsumera 

porr - men inte tvärtom, dvs. drar de slutsatsen att konsumtion av pornografi kan ses som 

problematiskt för en del, men inte alla ungdomar.  

 

Även Donevan och Mattebo (2017, s. 83, 86) kom, genom en enkätstudie bland 18- åringar i 

Sverige, fram till att frekvent konsumtion av pornografiskt material kunde relateras till ett s.k. 

“sexuellt risktagande”. Det sexuella risktagandet definierades av bl.a en tidigare sexuell 

debut, analsex (som ansågs riskfyllt eftersom det oftast skedde oskyddat), och att ha provat 

att utföra diverse scener från porrfilmer.  

 

I kontrast till det som ovan nämnts kring bl.a. en ny sexuell norm och sexuellt risktagande 

fann Hald, Kuyper, Adam och de Wit (2013, s. 2993) i sin enkätstudie kring pornografisk 

konsumtion och sexuella beteenden bland ungdomar i Holland, att när de kontrollerat för 

andra faktorer som religiositet, utbildning, förhållandestatus, etnicitet, etc. så svarade den 
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pornografiska konsumtionen enbart för en liten del av olika sexuella beteenden. Detta påvisar 

komplexiteten i ämnet och svårigheten att dra enkla slutsatser. 

 

Att konsumtion av pornografiskt material påverkar människor, eller mer specifikt ungdomar, 

konstateras således av ett flertal författare. Hur denna påverkan ser ut är dock omtvistat och 

beskrivs på olika sätt i olika studier. Löfgen- Mårtensson och Månsson (2006), Spisak (2016, 

s. 139), Häggström-Nordin et al. (2006, s. 389) och Pratt och Fernandes (2015, s. 235, 236) är 

exempel på författare som beskriver påverkan av pornografi på olika sätt och de huvudsakliga 

resultaten av deras studier indikerar att ungdomar som konsumerar pornografi kan sägas leva 

med en ny sexuell norm som bl.a. kan inkludera högre frekvenser av kortvariga sexuella 

relationer, sexuella risktaganden, förändrade kroppsuppfattningar, stereotypa föreställningar 

om könsroller och vanligare förekommanden av oral- och analsex. Detta samtidigt som unga 

själva inte uttrycker sig vara särskilt bekymrade över att diskutera pornografi. 

2.3.3. Pornografi och sexualundervisning i skolan 

Frågan kring huruvida ämnet pornografi bör tas upp och diskuteras i skolundervisning 

undersöks och utvärderas i ett antal olika studier (Vandenbosch & van Oosten, 2017; Van 

Puyenbroeck, Elaut & T’sjoen, 2017; Zurcher, 2017; Baker, 2016; Mattebo, 2014). Alla 

författare är ense om att en diskussion kring ämnet pornografi bör föras i skolan, men det 

lyfts även av Baker (2016) säväl som Zurcher (2017) att skolan inte kan hålla det ensamma 

ansvaret, utan att även familj och föräldrar spelar en stor roll. 

  

Vandenbosch och van Oosten (2017, s. 1015) ville i sin studie se interaktioner mellan effekter 

av media och utbildning om mediekunskap när det kommer till kunskap om pornografi och 

objektifiering av kvinnor. Studien var longitudinell och data mättes vid två tillfällen genom 

enkäter med två månaders intervall. Respondenterna var ungdomar och unga vuxna i åldrarna 

13-25 år. Resultaten av studien påvisar att sambandet mellan att titta på porr och sexuell 

objektifiering av kvinnor stämmer när man inte har lärt sig om pornografi i sin 

sexualundervisning. Däremot om man har haft ämnet pornografi som en del i sin 

sexualundervisning finns det inget samband kvar mellan objektifiering av kvinnor och 

pornografikonsumtion. Författarna påpekar således på vikten av att inkludera kunskap om 
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ämnet pornografi i sexualundervisning för att minimera negativa effekter såsom 

objektifiering av kvinnor.  

 

Även Van Puyenbroeck, Elaut och T’sjoen (2017) genomförde en enkätstudie bland 3543 

ungdomar och unga vuxna på gymnasial- och universitetsnivå i Belgien. Syftet med studien 

var att undersöka hur unga vuxna ser på integrering av ämnet pornografi i 

sexualundervisningen. Resultatet av studien visar på att 55,6 % av respondenterna tyckte att 

en diskussion om pornografi bör ingå i sexualundervisningen. Vidare framgår att 72,8 % av 

respondenterna ansåg att det var viktigt att lärare fick bättre undervisningsmaterial för att 

kunna diskutera ämnet. Slutsatser som dras är att respondenterna var tveksamma att 

diskussion om pornografi i skolan skulle vara en del av läroplanen, men de ansåg samtidigt 

att lärare borde får mer kunskaper för att prata om ämnet. Liknande resultat framgår av en 

studie författad av Zurcher (2017) med syftet att få fram normer kring hur man diskuterar om 

pornografi med sina barn. Studien genomfördes med hjälp av intervjuer med föräldrar till 

barn i högstadiet och påvisar vikten av att föräldrar får kunskap och utbildning i att diskutera 

om ämnet pornografi med sina barn. Detta för att kunna hantera frågor på ett bra sätt då 

studien även påvisar att föräldrar generellt har en negativ syn på att deras barn använder 

pornografiskt material och att föräldrar känner ett obehag att kommunicera öppet kring 

ämnet.  

 

Baker (2016, s. 213) skriver också om sexualundervisning i en studie genomförd i England 

med syftet att genom anonyma enkäter se om unga och lärare anser att pornografi kan vara 

skadligt och även om de tycker att skolor bör inkludera pornografi i utbildningen. Resultaten 

indikerar att både unga och lärare ser potentiellt negativa effekter av att konsumera 

pornografi och anser därför att skolor bör undervisa om potentiella risker med att titta på 

pornografi. Precis som Zurcher (2017) anser även Baker (2016) att det inte bara är skolans 

ansvar att diskutera dessa frågor utan att framgången ligger i ett gemensamt ansvar av både 

skola och föräldrar. Detta beskrivs även av Mattebo (2014, s. 60) i hennes avhandling där hon 

genom både fokusgrupper och enkäter undersöker ungdomars upplevelser av pornografisk 

konsumtion i relation till bl.a. sexualitet och hälsa. Mattebo pekar på att ungdomar till olika 

grader påverkas av pornografiskt material och att det är skolans ansvar att i samarbete med 
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ungdomsgårdar finnas tillgängliga för ungdomar och kunna bidra med information eller 

diskussion om sexualitet och pornografi. Vidare menar hon att detta ska finnas integrerat i 

undervisning och inte enbart förekomma på en enstaka temadag.  

2.3.4. Hur ungdomar söker information om sex- och samlevnad 

I internationella studier genomförda av Litras, Latreille och Temple-Smith (2015) och Jones 

och Biddlecom (2011) i Australien respektive USA, har författarna undersökt genom vilka 

kanaler som ungdomar söker svar på frågor de har gällande sexuell hälsa.  

 

Resultatet av Litras et. al.:s (2015) intervjustudie med manliga elever i åldrarna 16-19 

påvisade att studenterna hade fått väldigt lite information om sexuell hälsa. Det framkom 

vidare att studenterna hade fått en del information från skolan, men att den var bristfällig 

samt att de upplevde de som skamfyllt att ta kontakt med sjukvården. Istället vände de sig till 

familj, vänner, internet och pornografi för att få svar på sina frågor. Studien påvisade också 

att tjejer i större utsträckning tog kontakt med sjukvården och därför oftare fick information 

om sexuellt överförbara sjukdomar samt oftare fick möjlighet att testa sig mot 

könssjukdomar. Slutligen menar författarna att även om sjukvården är bra, så är det bäst att 

det förebyggande arbetet sker i skolan genom utbildning.  

 

Även Jones och Biddlecom (2011, s. 112) har studerat genom vilka sätt ungdomar hämtar 

information om sexuell hälsa. I deras artikel “Is the Internet Filling the Sexual Health 

Information Gap for Teens? An Exploratory Study.” framgår att författarna intervjuat 

gymnasieelever i USA för att få en bild av hur ungdomarna använder internet för att få svar 

på sina frågor om sexuell hälsa. Detta med anledning av att sexualundervisningen minskat i 

USA och därmed se om internet kunnat ersätta sexualundervisningen. Resultaten i studien 

påvisar att även om ungdomarna använder internet dagligen, så ser ungdomarna inte internet 

som en trovärdig källa att hämta information om sexuell hälsa. Istället upplevde ungdomarna 

att ett bättre alternativ var att fråga föräldrar, vänner samt få utbildning i skolan. Detta belyser 

även det som Litras et al. (2015) drar slutsatser kring, dvs. att sexualundervisning i skolan är 

en viktig faktor för att ungdomar ska få utbildning i frågor som rör sexuell hälsa.  
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Viktigt att anmärka i detta avsnitt är att ingen av studierna behandlar ett svenskt eller nordiskt 

kontext. Regler och lagar kring sex- och samlevnadsundervisning ser inte med nödvändighet 

liknande ut som de gör i Sverige. Anmärkningsvärt är ändå att ingen av studierna hade som 

utgångspunkt att se vad ungdomar tycker om att få undervisning om sexuell hälsa i skolan, 

men att utbildning ändå nämns som en av de viktigaste arenorna för att få information och 

kunna diskutera. 

2.4. Sammanfattning 

Vi har inte hittat någon forskning där specifikt navigationsteorier använts för att analysera 

hur unga exponeras för pornografi och vilka strategier som är viktiga för unga i deras 

navigering. Den forskning som vi hittat som är relevant för vårt ämne är till största del 

internationell forskning från både Europa och USA. Vi har även hittat viss svensk forskning 

som varit aktuell när vi har sett på forskningsfältet.  Häggström- Nordin (2006) har i sin 

forskning kort kategoriserat några attityder som hon funnit bland ungdomar i hur de resonerar 

kring pornografi, där paralleller kan dras till vår studie, detta beskrivs dock inte ingående som 

huvudsakliga resultat utan nämns som en del i ett övergripande tema. Författarna har dock 

inte resonerat kring hur ungdomar använder strategier för att navigera, vilket gör att stor vikt 

inte läggs på den studien. Författare som har gjort detta är Löfgren- Mårtensson och Månsson 

(2006) som har studerat hur unga navigerar genom den pornografiska omvärlden med särskilt 

fokus på hur de upplevt pornografin i förhållande till sin egna kroppsuppfattning och 

sexualitet samt vilka strategier de har behövt utforma för att bearbeta detta. De har dock inte 

använt sig av Parker et al.s (1998) teoretiska ramverk för navigering och strategier, men lyfter 

att det är något som vidare forskning kan titta på.  

 

I forskningen som vi funnit finns det en stor samsyn över att pornografins närvaro påverkar 

ungdomar på olika sätt. Forskningen är däremot inte samstämmig kring vilken exakt 

påverkan som pornografin har på unga. Exempelvis uttryckte Pratt och Fernandes (2015) en 

oro för att ungdomar skulle använda pornografi som en lärobok, men såg inte den kopplingen 

när de jämförde ungdomar som utövar sexuellt våld med ungdomar som har konsumerat 

våldsporr. Samtidigt drog Häggström- Nordin et al. (2006) slutsatsen att pornografisk 

konsumtion faktiskt bidragit till att skapa nya sexuella normer. Om man då ser de olika 
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resultaten i kontrast med varandra påvisar det en viss tvetydighet där oron för att ungdomars 

sexuella handlingsmönster påverkas av pornografisk konsumtion kan vara befogad, men 

möjligtvis inte när pornografin innehåller inslag av våld.  

 

Då flertalet av våra studier baseras på internationell forskning är det möjligt att de inte 

nödvändigtvis är helt överförbara till hur t.ex. unga och vuxenvärlden här i Sverige ser på 

konsumtionen av pornografi. Baker (2016) skriver exempelvis i sin studie att lärare och unga 

generellt såg porr som negativt och att man i skolundervisningen borde föreläsa mer om 

risker med pornografikonsumtion, vilket inte nödvändigtvis behöver överensstämma med 

svenska elever och lärares attityder, men torde kunna ge en inblick i den övergripande 

samhällsbilden av pornografi. I forskningsfältet finns både kvalitativa och kvantitativa 

studier, vilket skulle kunna bidra till att vi får en mer övergripande bild av ämnet, då 

kvalitativ och kvantitativ forskning kan belysa olika och överlappande resultat.  

 

Denna uppsats har ingen självklar placering under någon av de underrubriker som 

presenterats under forskningsfältet, istället ämnar den ta upp aspekter från alla ovannämnda 

teman och därmed bidra med en översiktlig bild av hur ungdomar själva resonerar kring att 

hantera pornografins närvaro. Avslutningsvis vill vi poängtera att uppsatsen således inte 

kommer att behandla hur pornografi påverkar unga, utan snarare hur pornografins närvaro 

tvingar ungdomar att hantera den samt se vilka strategier som de har för att göra detta. 

Genom detta ämnar vi utvidga forskningsfältet och framförallt belysa skolan och andra 

aktörer eller verktygs roller i ungdomars navigation. 

3. Teoretiska perspektiv 

I denna uppsats ämnar vi att använda det teoretiska verktyget navigering och strategier 

utvecklat av Parker et al. (1998). Genom att titta på respondenternas utsagor vill vi se hur 

dessa kan kopplas till betydelsen av olika aktörer och verktyg för att skapa strategier för 

navigering genom det pornografiska landskapet.  
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3.1 Navigation och strategier 

Löfgren- Mårtensson och Månsson (2006, s. 136) för en diskussion i boken Sex överallt, 

typ?! kring ett teoretiskt perspektiv som de benämner som “navigering och strategier”. I detta 

avsnitt refererar författarna till forskning bedriven av Parker, Aldridge och Measham (1998) 

om olika strategier för att navigera sig fram i ett samhälle där droger är tillgängliga och 

närvarande. Här föreslår författarna en teoretisk parallell till hur ungdomar lär sig strategier 

för att navigera i ett pornografierat samhälle. Ungdomarna avkrävs ett ansvarsåtagande som 

de själva måste utforma och realisera genom att införskaffa sig kunskap, därtill behöver 

ungdomarna ha ett reflexivt förhållningssätt där de djupare reflekterar över sina val (Löfgren- 

Mårtensson & Månsson, 2006, s. 136). Då individen gör egna val är det viktigt att hen har 

tillräckliga kunskaper för att kunna känna sig trygg i sina beslut. Den enskilde utformar 

därför egna strategier genom sina egna erfarenheter och i samvaro med andra. Parker et al. 

(1998, s. 21) beskriver sitt teoretiska perspektiv som grundat i hur samhället kräver att 

ungdomar ska kunna navigera sig fram från barndomen till vuxenlivet genom miljöer som är 

nya och outforskade, både för de själva, men även för vuxenvärlden. Precis som den 

vardagliga närvaron av droger så är även den pornografiska miljön, både på internet och 

utanför, ännu relativt ny, och forskning som finns på området pekar åt lite olika håll utan 

någon absolut konsensus. Vidare är samhället i övrigt i konstant förändring, vilket innebär att 

den värld i vilken ungdomar idag växer upp inte är densamma som tidigare generationer växt 

upp i. Detta innebär att strategier för denna navigering även de är outforskade. Strategier har 

tidigare berörts i denna uppsats och definieras som en typ av ställningstagande som 

ungdomen använder och navigerar utifrån.  

 

I Parker et al.s (1998, s. 116) studie om unga och droganvändning finner de fyra olika 

strategier genom vilka ungdomar reglerar sin position i droglandskapet. Dessa är “the 

abstainer”, “the former trier”, “in transition” och “the current user” är benämningar på 

strategier som ungdomar själva antagit och som fungerar som vägledande. Parker et al.s 

(1998, s. 93, 116) studie är både kvantitativt och kvalitativt utförd och de olika strategierna 

har utformats utifrån både enkäter och intervjuer med ungdomar om deras drogkonsumtion. 

“The abstainer” inbegriper exempelvis kategorin ungdomar som vare sig tidigare nyttjat 
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droger eller har för avsikt att göra det i framtiden. Strategier som “abstainer” eller som det på 

svenska kan refereras till som “avstående” karaktäriseras således av individer som väljer att 

avstå från droger för att navigera sig fram i droglandskapet. Strategin associeras vidare med 

olika strategiska ställningstaganden, exempelvis om de skulle erbjudas droger eller befinna 

sig i ett sammanhang där droger används.  

 

Alla strategier kan relateras till det som författarna beskriver som att vara “drugwise” 

eftersom de med tiden tvingas göra så kallade kostnadsfördelningsbedömningar. Det vill 

säga, de måste ha kunskap för att hela tiden kunna överväga de negativa aspekterna av att 

konsumera droger mot de positiva och således utvärdera om det är värt det. Exempelvis tar de 

som väljer att avstå från droger sitt ställningstagande utifrån en rädsla för risktagande och för 

konsekvenserna av droganvändning (Parker et al., 1998, s. 100). Skårner, Donning och 

Månsson (2005, .s 117) använder även de Parker et al.s (1998) teoretiska ramverk och skriver 

också om “drug wisdom”, vilket syftar till att beskriva den kunskap som individen inhämtat 

kring droger. Författarna menar att en sådan kunskap kan användas till att argumentera för sin 

ståndpunkt och kunna utveckla sina argument både om man är för eller emot droger. På så 

sätt kan individen hävda sin ståndpunkt både för sig själv och för andra. För att kunna göra 

detta krävs dock att individerna ständigt hämtar in ny kunskap för att kunna bibehålla sin 

legitimitet. Skårner et al. (2005, .s 115) menar att det finns en balansgång mellan exponering 

och navigering där individen väljer ett ställningstagande som man sedan utforskar mer och 

söker upp information om. Den strategi som individen använder får också en inverkan på hur 

individen beskriver droganvändningen, vilket också påverkas av de erfarenheter som 

individen bär med sig sedan tidigare. Författarna menar också att navigationsstrategier 

karaktäriserar individens ståndpunkt i en viss fråga, på detta sätt påverkar dels individens 

strategi navigeringen, men även vice versa.  

 

Genom att relatera detta teoretiska perspektiv till att handla om konsumtion av pornografiskt 

material kan vi synliggöra hur ungdomar idag känner att de kan vara “pornwise”, alltså hur de 

upplever att de kan navigera i en värld med pornografiskt material ständigt närvarande. 

Medan Parker et al.s (1998) studie var både kvantitativt och kvalitativt utförd så baseras 

denna uppsats enbart på kvalitativt insamlat material. Parker et al. (1998) kunde i sin studie 
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se procentuella andelar av hur många ungdomar som karaktäriserades av att använda varje 

enskild strategi och sedan koppla citat till dessa. I denna studie kommer enbart citat att 

användas, därför kan ingen frekvens kring användningen av någon strategi utmätas. Genom 

att se utifrån vilka strategier ungdomar agerar för att navigera i det pornografiska landskapet 

kan det öppna upp för omvärlden och det sociala arbetet att se hur de kan bistå med nyttiga 

verktyg.  

 

Löfgren- Mårtensson och Månsson (2006, s. 136-137) har inte själva använt sig av detta 

teoretiska verktyg på djupet, utan pekar på det som ett område för framtida forskning. 

Författarna menar att en god sex- och samlevnadsundervisning kan vara en framgångsfaktor 

för att utveckla strategier och skapa en motpol till det man i övrigt exponeras för i samhället, 

via t.ex. reklam, media, bilder eller pornografi. En annan framgångsfaktor kan även vara att 

bygga en egen repertoar av erfarenheter för att manövrera det man exponeras för. I takt med 

att man blir äldre och samlar fler positiva sexuella erfarenheter är det möjligt att man kan 

hantera dessa intryck på ett lättare sätt. Viktiga aspekter i navigeringen är att konstruera 

strategier genom kunskapsinhämtning på olika sätt, detta för att kunna göra den 

kostnadsomfördelning som beskrivs av Parker et al. (1998) och bli pornwise.  

 

Att överföra Parker et al.s (1998) teori från att behandla ungdomars navigering i ett 

droglandskap till hur de navigerar i ett pornografiskt landskap innebär att vi som författare 

exempelvis måste vara uppmärksamma och reflektera kring hur väl olika resonemang kring 

strategier går att översätta till att behandla ett annat fenomen. Medan droger exempelvis är 

olagliga så är pornografi inte det, något som definitivt kan ha en inverkan på ungdomars 

resonemang. Det är således möjligt att vi i denna uppsats inte kommer finna lika hårddragna 

strategier som Parker et al. (1998) gjorde, återigen med exemplet “the abstainer” där 

ungdomar klart väljer att avstå, möjligtvis pga. drogernas illegala natur. Samtidigt är 

pornografi ett ämne som väcker starka åsikter och som kan vara svårt att diskutera då det kan 

anses finnas en viss tabu över det. Detta kan i sin tur bidra till att specifika strategier ändå kan 

återfinnas, detta då de starka åsikterna kan innebära starka ställningstaganden och därmed 

strategier. Viktigt att notera är att vi i denna uppsats inte ämnar göra anspråk på att beskriva 

de enda strategier som kan återfinnas, men ändå synliggöra de vi funnit. Vi syftar heller inte 
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till att knyta någon enskild individ till en viss strategi, vi ser strategierna som flytande där 

ungdomar under livets gång kan ansluta sig till olika beroende på t.ex. erfarenheter, ny 

kunskap, yttre influenser och förändrade ställningstaganden.  

4. Metod och tillvägagångssätt 

I detta avsnitt kommer en överblick att ges kring hur vi i denna uppsats gått tillväga för att 

samla in material och analysera detta. Även uppsatsens trovärdighet diskuteras, och så även 

de etiska aspekter vi har resonerat kring och tagit hänsyn till. I detta avsnitt diskuterar vi 

löpande vårt val av metod.  

4.1. Urval 

Eftersom vi har som syfte med uppsatsen att titta på hur ungdomar navigerar i ett 

pornografierat samhälle, där en del i syftet är att se vilken roll skolan har, kan det tänkas 

naturligt att intervjua elever på både högstadie- och gymnasienivå eftersom undervisning i 

sex- och samlevnad sker på båda nivåer. Vi har dock valt att bara intervjua gymnasieelever, 

detta eftersom de är något äldre och därmed har större möjlighet att kunna utveckla 

resonemang kring navigationsstrategier i en pornografierad miljö. Eftersom gymnasieelever 

även generellt är över 15 år valde vi att intervjua dessa för att undvika en etiskt känslig 

situation där samtycke måste inhämtas från vårdnadshavare (Vetenskapsrådet 2002). Vårt 

urval består således av 6 elever som går i år 2 och 3 på gymnasiet, blandat killar och tjejer, 

17-19 år gamla. Urvalet har skett genom ett så kallat snöbollsurval som beskrivs av Bryman 

(2011, s. 196), dvs. genom att få kontakt med en informant som sedan rekommenderat andra 

informanter för deltagande i studien. De första informanterna hittades genom personliga 

kontakter. En kritik som Bryman (2011, s. 196) framför inför denna typ av urval är att det 

inte kan ses som representativt för en hel population, även om det är en vanlig urvalsmetod 

för kvalitativ forskning. För att öka generaliserbarheten har vi fått kontakt med två individer, 

som är okända för varandra. De har i sin tur valt ut ytterligare två deltagare var som sedan 

bildat två fokusgrupper. Fokusgrupperna har alltså bestått av två vänskapsgrupper, något vi 

funnit positivt då ungdomarna därför uttryckt sig lättade av att våga prata fritt eftersom ämnet 

enligt dem varit svårt och känsligt att diskutera. En potentiellt negativ aspekt av detta kan 

vara att ungdomarna inte uttryckt verkliga åsikter av rädsla att dömas av kompisarna. Denna 
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negativa aspekt skulle dock förmodligen förekomma även om intervjupersonerna var okända 

för varandra då ämnet som sagt är av känslig natur. Vi har vidare valt att utöver ålder inte 

beskriva andra faktorer kring våra respondenter, t.ex. kön, social bakgrund eller härkomst, 

detta då vi inte ansett det vara relevant för studiens resultat.  

4.2. Fokusgrupp som metod 

För att inhämta materialet för denna uppsats har vi genomfört två fokusgrupper med tre 

respondenter i vardera grupp. Bryman (2011, s. 446-447) beskriver fokusgrupper som 

gynnsamma vid intervjuer där forskaren vill se hur olika individer resonerar kring frågor i ett 

gruppsammanhang samt hur individerna samverkar med varandra. Detta genom att diskutera 

och reflektera kring ett förutbestämt tema och olika frågeställningar. Då ämnet kan anses vara 

av känslig natur kan det tänkas vara en fördel med fokusgrupper då individen inte ensam 

behöver diskutera ämnet med forskaren. Istället kan intervjupersonens åsikter utvecklas i 

samspel med andra. Detta är något vi även under intervjuerna lagt märke till som positivt 

eftersom intervjupersonerna vid flera tillfällen uttryckt att de i en situation ensamma med 

intervjuaren eller med främlingar inte hade vågat säga vad de faktiskt tyckte. Samtidigt 

beskriver Alvehus (2013, s. 87-88) att en risk med fokusgrupper kan vara just denna sociala 

interaktion som därför kan bidra till att alla åsikter inte framförs eftersom intervjupersonerna 

påverkas i samspel med andra. Detta är därför viktigt att ha i åtanke vid analysens gång 

eftersom vi som forskare inte kan utesluta att vissa åsikter inte presenterats och att resultaten 

således kan bli missvisande. 

 

Bryman (2011, s. 448) beskriver fokusgrupper som en förhållandevis ostrukturerad 

intervjumetod. Detta möjliggör också att deltagarna får större makt att styra över den data 

som forskaren samlar in. Författaren menar att en förutsättning för fokusgrupper är att 

forskaren lämnar över en del av sin makt till gruppen, forskarens roll kan även beskrivas mer 

generellt som en moderator istället för intervjuare (Alvehus, 2013, s. 87). Genom en 

omfördelning av makten möjliggör forskaren att ämnen som är viktiga för intervjupersonerna 

uppkommer under samtalet. Detta var något som vi lade fokus vid under intervjuerna, 

nämligen att låta deltagarna föra samtalet och inte avbryta förutom vid naturliga pauser för att 
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ställa nästa fråga, eller flytta tillbaka samtalet till rätt spår om diskussionen övergått till ett 

annat ämne.  

 

Fokusgruppen är även uppbyggd på ett sätt där deltagarna argumenterar och diskuterar med 

varandra, vilket också bidrar till att intervjupersonerna kan ifrågasätta varandras tankar och 

ideér, vilket forskaren sällan gör vid en intervju (Alvehus, 2013, s. 88). I och med detta kan 

djupet i materialet öka. På så sätt torde det också vara att den insamlade datan blir med 

genuin och naturlig än om forskaren egenhändigt hade styrt över ramarna. Detta märktes av 

då ämnet väcker många olika tankar, och att respondenterna var bekväma med varandra 

bidrog ytterligare till att de kände sig bekväma nog att ifrågasätta varandra eller bidra med 

alternativa åsikter. Genom att använda fokusgrupper istället för vanliga intervjuer stimulerar 

det intervjupersonerna att tillsammans i gruppen bygga upp svaren. Det innebär att svaren 

också kan få fler nyanser och bli mer fylliga. Tillsammans bidrar gruppen till att skapa 

mening till olika företeelser. Samtidigt är det viktigt att påminnas om hur fokusgruppen inte 

är någon naturlig situation och att resultaten därför inte med nödvändighet överensstämmer 

med hur en diskussion skulle föras i ett mer vardagligt sammanhang (Alvehus, 2013, s. 88). 

4.2.1 Fokusgrupp tillvägagångssätt  

I början av intervjun presenterades syftet med fokusgruppen, studien samt hur länge samtalet 

skulle pågå. Vi utgick från Brymans (2011, s 459-460) punkter för inledning och avslutning 

av fokusgrupperna. Samtliga deltagare informerades om att allt som sägs är konfidentiellt och 

att alla tankar är viktiga. Vi informerade även om att deltagandet är frivilligt och att 

deltagarna kan avbryta sin medverkan om de så önskar. Därtill informerades deltagarna om 

att materialet endast kommer att användas i forskningssyfte. Avslutningsvis satte vi även upp 

vissa regler för fokusgruppen såsom att låta varandra tala till punkt samt respektera varandras 

åsikter och tankar. Vid intervjuns slut informerades deltagarna om vad deras svar skulle 

användas till och tackade för deras medverkan.  

 

Bryman (2011, s. 449-450) beskriver att det kan vara svårt att föra anteckningar under 

fokusgrupper, vilket också kan leda till att dynamiken i gruppen försämras. Ett bättre 

alternativ är istället att spela in samtalet för att sedan transkribera det vilket vi gjorde för att 

säkerställa att analysen kunde göras på ett korrekt sätt. Samtidigt innebär inspelning att 
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faktorer som kroppsspråk missas, detta har vi valt att inte lägga vikt vid eftersom vi ansett att 

dynamiken för samtalet var viktigare att bibehålla än att analysera kroppsspråk (Alvehus, 

2013, s. 91). Vidare ansåg vi inte att kroppsspråk var viktigt för att kunna besvara uppsatsens 

forskningsfrågor. Bryman (2011, s. 449-450) poängterar också vikten av att ha 

inspelningsutrustning av god kvalitét, därför har vi under våra fokusgrupper använt en 

mobiltelefon som upptar ljud på ett bra sätt under intervjuerna. Bryman (2011, s. 449-450) 

menar också att forskaren ska använda mer än en fokusgrupp då åsikter och tankar som 

framkommer i den gruppen kan vara särskilda för just den gruppen och inte representativ för 

andra. Vi har valt att göra två fokusgruppsintervjuer då vi bedömt att det varit tillräckligt med 

tanke på uppsatsens storlek och tidsram. Om flera fokusgruppsintervjuer använts är det 

möjligt att flera perspektiv synliggjorts och är därför något som skulle kunna göras i framtida 

forskning. Bryman (2011, s. 453) skriver också att intervjufrågorna ska vara övergripande 

och ge utrymme för intervjupersonerna att själva kunna utforma samtalets gång. Forskarens 

uppgift är att verka som en vägledare för att styra samtalet framåt och försöka att styra 

samtalet tillbaka till ämnet. Författaren påpekar dock att detta måste göras med en viss 

försiktighet eftersom det finns en risk att viktiga tankar och åsikter då inte kommer fram. Vi 

har därför under intervjuerna valt att låta gruppen diskutera fritt utifrån ett några olika 

frågeställningar som kan läsas i bilagan till denna uppsats. Detta har fungerat väl och vi har i 

de två olika fokusgrupperna fått olika typer av svar vilket har genererat olika typer av tankar 

som ytterligare förstärkt de strategier som presenteras under uppsatsens resultat och analys.  

 

Vi har även valt att fokusgrupperna inte ska ha allt för många deltagare då Bryman (2011, s. 

453) tar upp att en stor grupp kan innebära att vissa deltagare inte vågar framföra sina tankar 

och åsikter, speciellt om ämnet är något främmande och svårt att tala om. Bryman (2011, s. 

457) menar också att forskaren måste välja en utgångspunkt när det kommer till 

utformningen och antalet av frågor. När det kommer till vår intervjuguide hade vi olika teman 

där vi hade olika frågor som vi ville behandla. Vi hade flera frågor som bas eftersom att 

ämnet kan vara svårt att tala om och ville säkerställa att vi kunde bidra med vägledning samt 

att fortsatt kunna stimulera till vidare diskussion. Detta fungerade även det gynnsamt och vi 

insåg att vi möjligtvis t.o.m. hade för många frågor.  
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4.3. Tematisk analys 

I denna uppsats använder vi oss av en tematisk analys för att bearbeta materialet från de 

transkriberade fokusgruppsintervjuerna. Bryman (2011, s. 528-529) beskriver att den 

tematiska analysen saknar någon tydlig teknik eller tillvägagångssätt, dock finns det riktlinjer 

och generella strategier för att genomföra den tematiska analysen. En metod som kan 

användas för att göra den tematiska analysen är en metod som kallas “framework” och den 

innebär ett skapande av en matris för att kategorisera teman och subtema på ett tydligt sätt. 

Till en början har vi transkriberat våra intervjuer och sedan läst igenom transkriberingarna 

flertalet gånger för att lära känna materialet på bästa sätt. Transkriberingen har utförts med 

hjälp av programmet oTranscribe (oTranscribe, u.å.) och har skrivits ner ord för ord med 

undantag för ord som “eh”, “mm” osv. vilka mer symboliserar tankepauser, detta för att 

säkerställa att det utskrivna materialet överensstämmer med respondenternas faktiska utsagor. 

Denna metod för transkribering har valts med analysmetoden i åtanke, något som beskrivs av 

Kvale & Brinkmann (2014, s. 230) som viktigt för att inte gå miste om nödvändigt material. 

Eftersom vi i den tematiska analysen fokuserat på hur respondenterna resonerar kring ämnet 

pornografi, inte på vilka tankeord eller vilket kroppsspråk de använt, bedömde vi att den typ 

av transkribering vi valt var gynnsam för att genomföra analysen. Vidare i analysen har vi 

letat efter återkommande teman som framkommer i utskrifterna och placerat dessa i en tabell 

som Bryman (2011, s. 529) refererar till som en “Framework” analys. Bryman (2011, s. 529) 

rekommenderar detta eftersom det skapar en överblick över vad de olika respondenterna sagt 

i olika teman och subteman, ett förenklat exempel med nyckelord istället för citat kan ses 

nedan i figur 1 för att få en överblick över hur vi gått tillväga. Vi fann detta gynnsamt då vi 

med lätthet kunde gå tillbaka i materialet under analysens gång för att se vilka citat som 

hörde ihop med vilket tema.  

 

Bryman (2011, s. 528-529) beskriver, i sin genomgång av den tematiska analysen, 

tillvägagångssättet för modellen “Framework” som är utvecklat av National Center for Social 

Research i Storbritannien. Det första steget i modellen utgår från att leta efter återkommande 

repetitioner i texten. Vi tittade även efter likheter och skillnader i intervjupersonernas utsagor 

om det specifika ämnet. Det som vi letade efter var om intervjupersonerna beskrev liknande 
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scenarion på olika sätt. Vidare har vi letat i intervjupersonernas utsagor om de har beskrivit 

sina tankar och åsikter i form av metaforer eller analogier. Detta eftersom de är intressant att 

se på vilket sätt intervjupersonerna förmedlar sina tankar eller åsikter för att se om det kan 

bidra till att fastställa någon typ av tema. Därtill har vi sökt efter en språklig kontext där 

intervjupersonerna har använt sig av vissa ordkopplingar såsom “därför att” för att påvisa att 

det finns ett samband med något annat som framkommer i andra teman. Avslutningsvis har vi 

använt oss av Parker et al.s (1998) teori om navigering och strategier för att analysera 

materialet. I figur 1 framgår hur ett tema kategoriseras i modellen “Framework” utefter 

subteman, olika intervjupersoner samt direkt kopplade nyckelord utifrån citat från 

transkriberinngarna.  

 

Strategier Moralisten Debattören Sökaren Skämtaren 

Intervjuperson 1  “man ska prata mer 

om det” 

“mer nyanserat” 

 “coolare än dom 

andra” 

Intervjuperson 2 “demeaning 

towards women” 
“alla vet att alla 

kollar på porr och 

ingen pratar om 

det”  

  

Intervjuperson 3  “ asså utbilda 

människor 
“fick lära sig lite 

själv” 
 

Intervjuperson 4 “även att dem har 

velat vara med “ 
“stort samtalsämne” 

“följer med en hela 

livet. “ 

“söka sig fram till 

hur man gör.“ 
 

 

Intervjuperson 5 “tvingade till att 

göra det “ 
“inga problem å 

prata om det”  

 “inne för att skoja.“ 

Intervjuperson 6 “stänga ner vissa 

sidor “ 
  “mer lättsamt“ 

Figur 1. Framework för tematisk analys 
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I figur 1. har inte alla citat inkluderats då det skulle innebära svårigheter för läsaren att göra 

en överblick, vidare är citaten kondenserade till enstaka nyckelord. Istället visar den exempel 

på hur respondenterna resonerat och hur deras utsagor kopplats till det övergripande temat 

“Strategier” och subtemana; moralisten, debattören, sökaren och skämtaren. Genom figuren 

kan läsaren se hur respondenterna tänker kring de olika strategierna samt hur varje enskild 

respondent inte enbart förhåller sig till ett subtema utan har tankar kring flera olika. En 

enskild respondent behöver således inte med nödvändighet kopplas till att använda en viss 

strategi, istället kan hen förhålla sig till olika strategier beroende på sammanhang. De olika 

temana kommer att presenteras mer utförligt i uppsatsens resultat- och analysavsnitt.  

4.4. Trovärdighet 

Bryman (2011, s. 354) beskriver trovärdigheten i en studie som bestående av fyra delkriterier 

som tillsammans påverkar hur väl läsaren kan lita på studiens resultat. Dessa kriterier är: 

tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet samt, möjligheten att styrka och konfirmera. Vidare 

tar vi som forskare inte anspråk på att vår studie med nödvändighet ger en objektiv bild av 

hur verkligheten ser ut. Bryman (2011, s. 354) påpekar också vikten av att forskaren 

framhäver att sin studie är en del i den sociala verkligheten och inte står för en objektiv 

sanning av fenomenet. Ahrne och Svensson (2011, s. 185) konkretiserar detta genom 

beskrivningen av hur ett och samma material kan bidra till olika teoretiska tolkningar som 

parallellt med varandra kan vara minst lika riktiga, samtidigt som de således inte presenterar 

en objektiv sanning. Relevant för att kunna generalisera studien till en större population blir 

därför att se till studiens teoretiska angreppssätt och därmed teoretiskt generalisera den 

tolkning som gjorts. Genom detta möjliggörs en generalisering av studien som en viss del av 

den sociala verkligheten. 

4.4.1. Tillförlitlighet 

Bryman (2011, s. 352-355) beskriver att en studies tillförlitlighet, även refererat till som 

intern validitet inom kvantitativ forskning, påverkas av hur väl forskarens tolkningar av den 

sociala verkligheten stämmer överens med faktiska omständigheterna. För att öka 

tillförlitligheten i denna uppsats har vi bl.a. använt oss av de forskningsetiska principer som 

ställts upp av både Kvale och Brinkmann (2014, s. 99) och Widerberg (2002, s. 94). Vi har 
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under fokusgruppernas gång sökt verifiera med respondenterna om vi har uppfattat deras 

utsagor på ett korrekt sätt, detta genom att i slutet av intervjun sammanfatta huvudsakliga 

punkter som kommit upp och fråga om respondenterna vill lägga till, ta bort, eller korrigera 

något uttalande. Vi har även erbjudit deltagarna att få ta del av transkriberingarna och därmed 

ge intervjupersonerna möjlighet att igen korrigera något som upplevs oriktigt, ingen 

respondent kände dock behovet av att läsa igenom sina uttalanden. Efter genomförd analys av 

materialet har vi även sammanfattat de huvudsakliga resultaten och erbjudit deltagarna att få 

ta del av dem samt bidra med synpunkter, respondenterna höll med om de resultat vi 

presenterade och ville inte tillägga något. Detta är något som Bryman (2011, s. 354) refererar 

till som respondentvalidering, och är något som särskiljer den kvalitativa forskningens 

möjlighet att uppnå tillförlitlighet jämfört med den kvantitativa där sådan validering är 

svårare att genomföra. Efter varje intervju har vi även stannat kvar för att prata med 

deltagarna. Widerberg (2002, s. 94) tar även upp detta som en viktig del i intervjun, då det 

kan framkomma fler funderingar eller synpunkter som kan vara av vikt för materialet. 

Diskussionerna efter våra intervjuer var ett bra sätt för deltagarna att få reflektera kring hur 

det kändes att vara med i en fokusgrupp. Däremot fick vi inte fram något vidare till 

materialet, men vi upplevde det som viktigt för deltagarna att få lov att reflektera över 

intervjun efter vi stängt av bandspelaren. Bryman (2011, s. 354) skriver också att 

tillförlitligheten ökar för studien om forskaren har följt de regler eller riktlinjer som finns för 

analysverktyget. I analysen har vi följt de riktlinjer som finns för analysverktyget 

“Framework” som är ett verktyg inom tematisk analys.  

4.4.2. Pålitlighet 

En studies pålitlighet påverkas av hur väl läsaren kan bedöma hur forskningsprocessen gått 

till (Bryman, 2011, s. 355). Detta är något som främst påverkas av att forskaren visar 

transparens genom att utförligt beskriva de val som hen gjort för att uppnå de resultat som 

presenteras. För att uppvisa transparens har vi i denna studie beskrivit de val vi gjort inom de 

olika forskningsmomenten. För att tydliggöra för läsaren varför vår studie är av vikt har vi i 

problemformuleringen beskrivit bakgrundsvariablerna till problemet. Detta för att visa på 

varför studiens syfte har ett vetenskapligt värde som kan bidra till att belysa ytterligare 

dimensioner av ett det undersökta ämnet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 99). Vidare har vi i 

våra beskrivningar av tidigare forskning och metodologiska vägval sökt vara så transparenta 
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som möjligt genom att beskriva hur vi funnit aktuella artiklar, valt ut respondenter och utfört 

våra fokusgrupper. Vår intervjuguide finns även som bilaga för att möjliggöra för läsaren att 

se hur vår datainsamling gått till väga och bedöma svarens relevans för studien i relation till 

funna teman. Bryman (2011, s. 355) påpekar även att det är gynnsamt för studiens pålitlighet 

om materialet läses av en utomstående individ för att ge synpunkter på dess utformning samt 

en bedömning av de funna resultatens riktighet. I detta fall har vi som forskare till en början 

enskilt läst igenom det transkriberade materialet och letat efter huvudsakliga teman i studien. 

Vi har därefter tillsammans jämfört våra slutsatser. Detta för att öka både studiens pålitlighet 

och trovärdighet genom att det är mer än en forskares tolkning av den insamlade datan. Efter 

genomförd analys har vi även bett vår handledare och en kurskamrat att läsa igenom 

resultaten för att ge synpunkter på dess relevans.  

4.4.3. Överförbarhet 

Bryman (2011, s. 355) beskriver överförbarhet inom kvalitativ forskning som annorlunda 

från extern validitet eller generaliserbarhet inom den kvantitativa forskningen. Inom 

kvantitativ forskning handlar överförbarhet främst om hur väl de resultat som utvinns kan 

generaliseras till en större population, något som inte är målet inom kvalitativ forskning. 

Inom kvalitativ forskning innebär överförbarhet istället om hur en särskild grupp i en viss 

kontext beskriver ett visst fenomen. Det handlar således inte om antalet respondenter som 

uttrycker en viss åsikt, utan snarare om hur fylliga och djupgående intervjupersonernas 

resonemang är. Forskarens uppgift blir därför att ge tydliga och djupgående beskrivningar av 

det som framkommer i intervjuerna, istället för att forskaren ska ge argument för att styrka 

generaliserbarheten lämnas läsaren uppgiften att själv bedöma studiens riktighet baserat på 

hur trovärdiga och pålitliga resultaten är. För att öka studiens överförbarhet har vi försökt att 

beskriva resultaten så ingående som möjligt och därmed ge läsaren en bättre möjlighet att 

tolka och se till vilka miljöer resultaten av studien kan överföras till. Vidare ser vi, som 

nämnts i avsnitt 4.4. om trovärdighet, att studiens tolkningar och teoretiska angreppssätt kan 

användas för att generalisera en viss bild av den sociala verkligheten.  

4.4.4. Möjlighet att styrka och konfirmera 

Vi har i genomförandet av studien försökt vara så objektiva som möjligt, något som beskrivs 

som viktigt för möjligheten att kunna styrka och konfirmera dess resultat (Bryman, 2011, s. 
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355). Inledningsvis har vi i sökandet av forskning samlat forskning som belyser ett flertal 

olika resultat och analyser kring ämnet, detta för att inte ge en ensidig bild av fenomenet. Vi 

har efter konstruerandet av en intervjuguide låtit vår handledare läsa igenom och ge sina 

synpunkter, detta för att minimera risken för att frågorna ska vara vinklade eller 

värdeladdade. Gällande teoretiska inriktningar har vi exempelvis i valet av navigationsteori 

inte utgått från att respondenterna har specifikt uttalade strategier till hjälp för navigering. Vi 

har även, trots vår inriktning mot skolans potentiella ansvar att vägleda ungdomar inom 

sexualundervisningen, valt att vid intervjuerna lämna det öppet för intervjupersonerna att ta 

upp andra verktyg som kan vara viktiga för dem i sin navigation.  

4.5. Etiska överväganden 

Ett av de grundläggande krav för ett etiskt förhållningssätt är att forskningen som bedrivs ska 

både ska ha ett vetenskapligt syfte och ett mänskligt intresse (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 

99). Syftet för vår studie har därför övervägts utifrån hur väl det kan bidra till att belysa 

människors tankar och idéer kring fenomenet, samt hur det kan presentera möjliga 

förbättringar för ungdomar som kommer i kontakt med fenomenet. Vårt mål med studien är 

därför att bidra med kunskap om ungdomars egna upplevelser kring viktiga strategier för att 

navigera i en miljö med inslag av pornografiskt material.  

 

Under intervjuerna åtog vi oss en mer tillbakadragen hållning, vilket innebär att vi inte har 

utövat påtryckningar mot intervjupersonerna under intervjun för att de ska berätta mer än vad 

de har velat. Enligt Widerberg (2002, s. 95) är detta viktigt ur forskningsetiska värderingar 

trots att eventuella påtryckningar skulle kunna ge mer styrka och fyllighet till materialet. Våra 

intervjupersoner i respektive fokusgrupp känner också till varandra sedan tidigare, vilket vi 

tycker har varit positivt, då det bidragit till att intervjupersonerna har kunnat vara mer öppna 

kring sina beskrivningar av tankar och ideér. Det är viktigt att intervjupersonerna känner att 

de kan stå för den data som framkommit även efter intervjun samt att de känner att de kan stå 

för de resultat som framkommit i analysen (Widerberg 2002, s. 95). Vid presentation av 

resultaten för intervjupersonerna har de hållit med om vad vi funnit. 
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4.5.1. Informerat samtycke och nyttjandekrav 

Kvale och Brinkmann (2014, s. 107-108) beskriver vikten av ett informerat samtycke inom 

kvalitativa forskningsintervjuer. Det informerade samtycket innebär att respondenterna får 

information om syftet med deras medverkan och med studien samt att deras medverkan sker 

på frivillig bas och att deras medverkan kan avbrytas eller återtas om de önskar. Vidare har 

information getts om hur studien ska användas, vilka som kommer att få ta del av den, samt 

hur deras medverkan kommer att presenteras i studien. Detta samtycke kan vid behov utföras 

skriftligt för att intyga att alla parter är medvetna om hur deras medverkan kommer att se ut. 

Alla respondenter är över 15 år, därför har vi inte valt att be om samtycke från 

vårdnadshavare (Vetenskapsrådet 2002). Inte heller har vi bett respondenterna att skriftligt 

medge samtycke till medverkan, vi har istället gett muntligt information och varit öppna med 

att de närsomhelst kan dra tillbaka sin medverkan skulle de så önska. Vi har informerat våra 

respondenter om dessa punkter, men även om att den data som vi samlar in enbart kommer 

att användas inom vår studie, något som refereras till som nyttjandekrav (Bryman, 2011, s. 

132). Vidare har vi informerat om att studien kommer att läsas av lärare och studenter, samt 

kan komma att publiceras på Stockholms Universitets databas.  

4.5.2. Konfidentialitet och anonymitet 

Kravet på konfidentialitet inom material insamlat under intervjuer beskrivs av Kvale och 

Brinkmann (2014, s. 109). För att intyga respondenterna konfidentialitet i deras medverkan 

har vi inte publicerat några namn vare sig i transkriberingen eller i själva studien. Inte heller 

har vi använt några personliga detaljer eller uttalanden som skulle kunna tillkännage vem 

respondenten är. Ämnet pornografi kan anses känsligt att diskutera av somliga, dock har vi 

inte intresserat oss för några personliga erfarenheter av att t.ex. bruka pornografi, utan istället 

fokuserat på tankar och åsikter på ett mer generellt plan. Då utsagorna inte rör respondenterna 

personliga angelägenheter har vi inte ansett att några extra åtgärder behöver tas för att skydda 

deras identiteter. Istället har vi som tidigare nämnt bara maskerat deras namn, ort, skola samt 

eventuella övriga identifierade markörer.  
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5. Resultat och analys 

Nedan presenteras studiens resultat utifrån en tematisering av de transkriberade 

fokusgruppsintervjuerna. Denna tematisering har analyserats utifrån det teoretiska 

perspektivet navigation och strategier utvecklat av Parker et al. (1998). Utifrån tematiseringen 

framgår fyra olika teman, eller strategier, som ungdomarna i studien använder för att förhålla 

sig till pornografi; skämtaren, sökaren, moralisten och debattören. Dessa strategier ger en 

inblick i vilket förhållningssätt som ungdomar har till pornografi, alltså hur de resonerar kring 

att navigera genom det pornografiska landskapet. En parallell dras till Parker et al.s (1998) 

studie om hur ungdomar använder strategier för att kunna agera “drugwise”, det vill säga, de 

strategier som ungdomar använder för att navigera i det drogfyllda landskapet. I denna 

uppsats använder vi istället begreppet “pornwise” som likt drugwise visar på ett visst 

förhållningssätt till pornografiskt material som ungdomar använder för att kunna navigera i 

det pornografiska landskapet. Att vara pornwise innebär således att man har tillräckligt med 

verktyg för att kunna hantera den pornografiska närvaron. Exempel är genom strategin 

moralisten där ungdomen förhåller sig till det pornografiska landskapet genom verktyg såsom 

moraliska värderingar för att kunna navigera och på sådant sätt bli pornwise. 

5.1.1. Skämtaren 

Skämtaren är den första strategin som vi funnit bland ungdomarnas utsagor. Strategin bygger 

på ett skämtsamt förhållningssätt till pornografi där exponeringen hanteras genom att betrakta 

det som något roligt som man kan skratta åt och skämta om. De individer som förhåller sig 

till pornografi som en skämtare kommunicerar flitigt med vänner angående sin konsumtion 

av pornografiskt material. För att hantera närvaron intar skämtaren ett lättsamt 

förhållningssätt där komiken i det som framträder lyfts fram, framförallt i den tidiga 

kontakten med pornografi. Intervjupersonerna beskriver att de i yngre åldrar använt sig av en 

skämtsam strategi för att hantera pornografi, detta då det var ett fenomen som var både nytt 

och främmande för dem:  

 

Då var man mest inne för att skoja. Och då pratade man ju inte om det. Om man varit inne 

själv eller så.  
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(Intervjuperson 5). 

 

Det var väl kul att diskutera, men det var väl för att det var lite roligt om man visste saker så 

var man ju lite coolare än dom andra, för dom andra visste ingenting, så liksom if you 

knew… 

(Intervjuperson 1). 

 

Intervjupersonerna beskriver här hur den första kontakten med pornografi fördes på ett 

lättsamt sätt, att de tittade på olika pornografiska filmer tillsammans och både diskuterade 

och skojade. Om man visste mer än andra om något inslag i en film ansågs man vara coolare 

än vännerna. Skämtaren kan även betraktas som en strategi präglad av orosmoment i formen 

av att inte vilja berätta för vännerna om man varit inne på porrsajter och tittat själv. Den höga 

konsumtionen av pornografiskt material beskrivs av flera forskare, bland annat av Mattebo et 

al. (2014, s. 184) som kom fram till att närmare alla killar och mer än hälften av alla tjejer i 

studien sett på porr, vilket innebär att pornografin är en naturlig del i många ungdomars 

vardag. För skämtaren är just skämt det främsta verktyget för att kunna hantera den 

exponering av pornografiskt material som hen utsätts för, vilket i ovanstående citat främst 

handlar om att man tittar på pornografi tillsammans med vänner. Ett sätt att hantera detta blir 

därför att skämta om det pornografiska materialet:  

 

Men jag skulle säga asså typ the fappening var ju värsta grejen och det var ju asså att det var 

massa nakenbilder som läcktes, jag tror det var typ 2012 eller nåt sånt, och det var en grej 

man snackade om, asså det var lite kul, typ asså åh såg ni att den här bilden hade släppts? 

(Intervjuperson 2).  

 

Intervjupersonen beskriver här en händelse som genom olika medier på internet kallades för 

“the fappening” och innefattade stora mängder läckta nakenbilder på kändisar. Av citatet 

framgår en nyfikenhet på pornografiskt material där man skickat pornografiska bilder mellan 

kompisar för att tillsammans kommentera de bilder som läckts. Händelsen som beskrivs var 

enligt intervjupersonen något som alla kompisar skämtade om. Å ena sidan finns spänningen 

med det pornografiska materialet, och å andra sidan visas vikten av att hantera det material 

som man fick skickat till sig. Hanteringen av det mottagna materialet togs i detta fall uttryck 
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genom skämtsamma kommentarer om bilderna, detta då fenomenet var något som alla i 

gänget snackade om. Det var således inte nödvändigtvis ett aktivt val för den enskilde att titta 

eller sprida bilderna vidare, utan att det fanns en förväntning från omgivningen att den 

enskilde skulle förhålla sig på ett visst sätt till bilderna. Den skämtande strategin uppstår 

alltså inte nödvändigtvis utifrån ett eget aktivt val för att kunna hantera den pornografiska 

närvaron, istället är det möjligt att de förhållningssätt som beskrivs i de tidigare citaten var 

resultat av grupptryck från vänner. Intervjupersonerna framhäver också att detta 

förhållningssätt främst användes i yngre åldrar, vilket också kan påverka möjligheten att inta 

en annan strategi då ungdomens referensramar är något snävare detta då hen inte hunnit 

inhämta en bredare kunskapsbas för att kunna inta ett annat förhållningssätt. Parker et al. 

(1998) påpekar just att kunskapsinhämtning är viktigt för att kunna göra aktiva val i sin 

navigering. Ingen av intervjupersonerna använde sig idag av strategin skämtare, men beskrev 

att de i en yngre ålder hade gjort det. Intervjupersonerna beskriver också att de hade en 

önskan om att någon skulle prata om pornografi med dem när de var yngre:  

 

Ja, jag hade gärna velat att nån hade asså pratat lite om det, jag fick istället prata lite med 

mina äldre kompisar som var 2-3 år äldre och som hade liksom redan blivit introducerade 

till det här. Men asså jag hade tyckt att det hade varit lite bra om man ändå hade fått, asså 

iallafall fått reda på att det fanns på något vis. 

(Intervjuperson 3). 

 

Vi har kommit till på något vis så föräldrar borde kunna prata om det.  [...] Så då tänker 

kanske också barn att man kan prata om det eftersom man gör det hemma.  

(Intervjuperson 5). 

 

I dessa två citat resonerar intervjupersonerna kring hur det varit när de var yngre och de 

förhållit sig på ett mer skämtsamt sätt till pornografins närvaro. Under tiden de använde sig 

av strategin skämtare fanns det inget ytterligare alternativ än att prata med vänner som därför 

blev det viktigaste verktyget för att hantera exponeringen. Samtidigt uttrycker de två olika 

intervjupersonerna att det hade varit bra om någon annan hade pratat om pornografi med dem 

för att lättare kunna hantera den pornografiska exponeringen och bli pornwise. Att prata om 
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det hemma ges som förslag, detta med motiveringen att man som yngre skulle kunna prata 

om pornografi utan att behöva skämta ifall man pratat om det hemma. Parker et. al. (1998) 

beskriver som tidigare nämnt det ansvarstagande som avkrävs ungdomar i att själva realisera 

sina strategier för navigering, vilket blir tydligt i strategin, skämtaren. Detta eftersom de 

ungdomar som använder sig av strategin inte har många verktyg att tillgå förutom vännerna 

som de kan skämta med. Ungdomarna som tidigare använde sig av strategin skämtare för att 

bli pornwise uttrycker idag att de hade önskat ytterligare verktyg i tidigare ålder. I takt med 

att de blivit äldre har deras strategier förändrats, detta på grund av nya erfarenheter som gjort 

att deras kostnadsfördelningsbedömningar, dvs. avvägningar kring olika aspekter av 

pornografin, har förändrats och de funnit nya strategier för att bli pornwise (Parker et al., 

1998). 

5.1.2. Sökaren 

I fokusgrupperna framträdde att vissa av intervjupersonerna såg pornografi både som en 

inspirationskälla och något lärorikt. Intervjupersonerna beskrev hur kontakten med pornografi 

ofta var första steget i att lära sig om sex. Strategin kan därför symbolisera en form av sökare 

som strävar efter att själv söka upp information om både sex och pornografi för att hantera 

den pornografiska närvaron. Strategin används för att bli pornwise genom att ungdomarna på 

egen hand söker sig till information om hur pornografin ser ut, hur den kan användas och vad 

andra tänker om den: 

 

Jag tror att man lär sig och man utforskar. Har man aldrig legat med någon så kan man se 

hur man kan göra. Det är klart som fan man försöker söka sig fram till hur man gör.  

(Intervjuperson 4). 

 

Även denna strategi beskrevs som en som främst användes i yngre åldrar, detta eftersom 

intervjupersonerna menade att den kunde ses som ett resultat av att man saknade egen 

erfarenhet kring både sex och pornografi. Strategin innebär alltså att fokus inte läggs på att 

pornografin skulle ses som något problematiskt, istället hanteras dess närvaro med hjälp av 

att själv titta på det och göra egna sökningar kring vad det är för något.  
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Att söka till sig information om sex genom att titta på pornografi ses som något naturligt för 

den som förhåller sig till pornografi som sökare. Det är genom att titta på pornografi som 

man hittar lärdomar om hur sex går till. Att söka sig till information på egen hand blir därför 

det viktigaste särdraget för den som använder sig av strategin sökare. Intervjupersonerna 

lyfter inte enbart upp sökningar om hur pornografin ser ut och hur sexakten går till som ett 

viktigt verktyg för att bli pornwise, utan även sökningar kring ämnet pornografi på andra 

plattformar: 

 

Sen så tycker jag också, att det där du säger att om man, var ska man kolla till, då skulle jag 

säga nätet, nuförtiden är det iallafall det skulle jag tänka mig. Och det första du skulle hitta 

är väl Familjeliv eller Flashback som går in på såhär sjuka trådar och börjar gagga om 

massa saker, och det tror jag är väldigt farligt. 

(Intervjuperson 2). 

 

Strategin sökaren använder sig även av internet för att få svar på olika frågor man har 

angående pornografi för att hantera dess närvaro. Informationsinhämtningen från de olika 

medierna, pornografi och internet, används i strävan efter att bli pornwise. Samtidigt 

beskriver intervjupersonen i detta citat att de som använder sig av strategin som sökare kan 

stöta på hinder genom sin strategi, detta eftersom information som hämtas från 

diskussionsforum på internet inte alltid anses vara tillförlitlig, exempel som ges är Flashback 

och Familjeliv där det kan förekommer så kallade “sjuka trådar”. Detta uttryck kan även 

relateras till Jones och Biddlecoms (2011, s. 112) studie där ungdomarna även såg vissa 

svårigheter i att lära sig om sex och samlevnad genom internet. De som använder sig av 

strategin som sökare efterfrågar även stöd och information från sina föräldrar: 

 

Dom har ett stort ansvar. Att informera sina barn. Hade dem gjort det tidigt, det är inte så att 

mamma och dom pratat om sånt med oss, det har mest varit en massa hysch hysch , det är 

klart som fan att man får söka på det själv, så blir dom förbannade när dem ser. Varför har 

du sökt på de för? Det tror fan ska jag sitta här när jag är 25? Jag kanske ska söka på det nu.  

(Intervjuperson 4). 
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Intervjupersonen beskriver vidare det naturliga i att söka sig till pornografi och information 

om ämnet på egen hand via internet och trycker på vikten av att föräldrar bör ge tillåtelse till 

sina barn att kunna söka sig till information, men också att föräldrar informerar sina barn 

tidigt. Intervjupersonen menar att om hens föräldrar inte informerar om pornografi och sex 

innebär det att hen aktivt måste söka själv, något som även bekräftas av Zurcher (2017), 

nämligen att föräldrar generellt känner sig negativa till att deras barn ser på porr och känner 

ett obehag över att diskutera om porr med sina barn. Sökaren, kan enligt ovanstående citat 

riskera att bli utlämnad till de svar som hen själv finner på internet pga. föräldrarnas frånvaro 

i diskussioner. Även om sökarens främsta verktyg är att egenhändigt kunna söka till sig 

information så efterfrågar intervjupersonen i detta fall att föräldrar tar ett större ansvar. Parker 

et al. (1998) beskriver att omgivningen kräver att ungdomar ska ta ett ansvar, vilket även 

realiseras i intervjupersonernas beskrivningar av hur de använder sitt sökande för att bli 

pornwise. Det ansvar som ungdomar åläggs av vuxenvärlden i att själva navigera genom den 

pornografiska miljön är det som kan ha påverkat strategin utformning. 

 

Parker et al. (1998) beskriver vidare att unga behöver söka sig till kunskap för att kunna 

realisera det ansvarstagande som vuxenvärlden avkräver, vilket de som använder en sökande 

strategi istället menar att föräldrar har, det vill säga, ett stort ansvar att diskutera dessa frågor 

med sina barn. Vidare menar även en intervjuperson som använder sig av strategin att 

användande av pornografin i ett lärande syfte inte är helt problemfritt då det kan innebära 

svårigheter att skilja på det som gestaltas i en film och det som realiseras i verkligheten: 

 

Ja.. Precis. Och jag menar hur ska då en kille i 15 årsåldern förstå att det inte är okej. Ska 

man ha sex första gången, så tror man ju att det är okej och att det är normalt. Hur ska man 

veta att det inte är normalt om man inte tar upp det i skolan eller pratar om det hemma? För 

det är så att vissa killar tror att det bara är att ta handen lite woowoo å shit å sen kommer 

man. Det är de vanligaste. "Kom du?" Jag tror du hade märkt om jag kommit.  

(Intervjuperson 4). 

 

Citatet beskriver den balansgång mellan det som utspelar sig i en film och det som utspelar 

sig i verkligheten. De som använder sig av strategin menar visserligen att pornografi kan vara 
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ett bra sätt att lära sig om hur sex fungerar, men ser samtidigt problem med att endast 

använda pornografin som referensram i sitt lärande för att kunna navigera genom det 

pornografiska landskapet. Detta särskilt som information som inhämtats genom andra medier 

också anses stundtals vara bristfällig. Intervjupersonen i citatet lyfter framförallt skola och 

föräldrar som en viktig aktör för att kunna bli pornwise och därför stärka sin strategi med 

ytterligare verktyg. Genom detta menar intervjupersonen att strategin som sökare kan få hjälp 

till att styra upp balansgången mellan det som är verkligt och det som utspelar sig på film. 

Som tidigare nämnt så beskriver Skårner et. al. (2005, .s 115) den balansgång mellan 

exponering och navigering, vilket även får betydelse för sökaren då brist på information från 

föräldrar och skola kan leda till en exponering som gör att ungdomen får svårigheter med sin 

navigering.  

 

De som använder sig av strategin sökaren ser alltså fördelar med att använda pornografi som 

referensram i sitt lärande om sex och samlevnad. Däremot lyfter de upp svårigheter som kan 

uppstå utan ett stöd från vuxenvärlden. Faktorer som lyfts upp är den svårighet att skilja 

mellan det som utövas på film och det som kan göras i verkligheten. För att kunna göra de 

avvägningar som krävs för att bli pornwise och känna att de kan hantera den pornografiska 

närvaron innebär det att de unga som använder strategin sökaren behöver få tillgång till 

kunskap utöver den som inhämtas från pornografin eller internet, detta för att de ska kunna 

känna sig trygga med de beslut som de tar i enlighet med sin strategi (Parker et al., 1998). 

Parker et al. (1998) menar också att kunskap kan göra att ungdomar djupare kan reflektera 

över sina val, vilket också innebär att ungdomar inte behöver känna sig exponerade utan kan 

på egen hand bilda sig egna uppfattningar som de känner sig trygga med och bli pornwise. 

Baker (2016) och Zurcher (2017) lyfter även föräldrars roll att diskutera med sina barn och 

även att föräldrar och skola ska samverka med varandra i frågor om sex och samlevnad. De 

som använder sig av strategin efterlyser därför stöd från föräldrar, och detta stöd kan 

eventuellt utifrån tidigare forskning utformas i samverkan med skolan för att ungdomen ska 

kunna navigera sig genom pornografins avtryck. 

5.1.3. Moralisten 

I fokusgrupperna framträdde även de moraliska aspekterna av att använda sig utav 

pornografi. Moraliska aspekter med pornografianvändning dök återkommande upp under 
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intervjuerna på olika sätt. Det som var mest framträdande var att intervjupersoner tryckte på 

de tvivelaktiga villkor som de medverkande har vid produktionen av pornografiskt material. 

Strategin som moralist innebär alltså att reflektera över de moraliska aspekterna för att kunna 

hantera den pornografiska närvaron, exempelvis genom att försöka hitta pornografiskt 

material som producerats med schyssta villkor för de som deltar i produktionen: 

  

Nej, men att man istället börjar kolla på hur det verkligen är? Att man försöker sortera ut det 

som inte är bra och det som folk inte har gått med på. […] Man borde forska, ja det är 

kanske fel ord, man borde, asså ja va fan forska mer om hur det egentligen är och i så fall 

stänga ner vissa sidor. [...] Men oftast tänker jag att både porr och bilder är 

kvinnonedtryckande.  

(Intervjuperson 6). 

 

Pornografi lyfts fram som tvivelaktigt där tvång och kvinnosyn är centrala delar i 

beskrivningen. Man kan här se tecken på en person som använder sig utav ett moraliskt 

förhållningssätt när hen talar om pornografi. Man kan således tala om en moralist, en strategi 

som utmärker sig genom att lyfta moraliska aspekter i diskussioner om pornografi. För att 

förhålla sig till den pornografiska exponeringen använder sig ungdomen av strategin 

moralisten och väcker önskemål till att få olika moraliska frågor besvarade för att bli 

pornwise och känna att de kan hantera den pornografiska närvaron. Det finns i citatet en 

efterfrågan till mer information kring vad som pågår bakom ridån i pornografin där 

intervjupersonen inte känner att hen har tillräckligt med information för att kunna hantera 

pornografin. Skårner et. al. (2005, s. 117) beskriver att unga behöver inhämta information för 

att kunna förhålla sig till ett visst samhällsfenomen på ett upplyst sätt, vilket även efterfrågas 

i fokusgrupperna. Detta för att genom sin kunskap och strategi kunna agera pornwise i sin 

navigering av det pornografiska landskapet.  

 

Istället använder moralisten moraliska verktyg, såsom argument kring hur pornografi är 

kvinnoförnedrande, för att fortsatt kunna vara pornwise. De som använder sig av den 

moraliska strategin efterfrågar också stöd i form av hjälp med att särskilja den “goda” porren 

mot den “dåliga” porren. Vidare vill den som använder sig av en moralisk strategi få bort 
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sådan porr som är kvinnonedtryckande samt stänga ner sidor som inte uppfyller dessa krav. 

Annan porr som uppfyller dessa krav kan vara mer okej att använda, så länge som de som 

medverkar i porren har schyssta villkor. Strategin innebär här att själv ta reda på vilken 

pornografi som har producerats på ett bra sätt. En annan intervjuperson beskriver ett scenario 

på Facebook där man i en tråd diskuterat pornografi:  

  

[…] "Är det bara jag som kollar på porr?" Sen skriver någon annan "jag gör också det". Sen 

kommer någon annan att så ska man inte göra.. Blablabla.. ”Du förstår väl själv att hon inte 

vill göra det frivilligt och att det är ju sjuka saker”. Och då får man ju sig en tankeställare, ja 

nej, det är ju inte bra.  

(Intervjuperson 4). 

  

Att berätta att man tittar på pornografi kan väcka starka känslor från andra runt omkring en. I 

tråden på Facebook som intervjupersonen ovan refererar till framgår en person som lyfter 

frågan om ifall det är någon annan som tittar på pornografi, vilket personen får gensvar från 

någon annan användare med att även denna gör det. Moralisten bemöter detta genom att 

trycka på den ofrivillighet och overklighet som kännetecknar pornografin och där starka 

moraliska argument emot pornografianvändning används. Detta påvisar en annan aspekt av 

den moraliska strategin där man hellre väljer att avstå än att konsumera “sjuka saker”. Genom 

det moraliska ställningstagandet kan man därför avstå från att konsumera pornografi. Om den 

som använder sig av en moralisk strategi ändå kollar på pornografi kan detta leda till starka 

skuldkänslor: 

 

Men .. Ja, asså man kollar ju på det för att man ska få njutning men sen efteråt blir jag ju så 

helt nej, men gud, fan vad äckligt. Då får jag såhär usch vad gör jag?  

(Intervjuperson 4). 

  

Citatet kan därför beskriva dilemmat när en individ som förhåller sig till strategin som 

moralist ändå konsumerar pornografi. De moraliska åsikter som präglar strategin kan bl.a. 

kopplas till den kritik mot pornografiskt material som beskrivs av författare som Heberlein 

(2006) som uttrycker starka ifrågasättanden kring olika inslag som finns i pornografi. I denna 
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studie är intervjupersonernas egna användning inte central och avser inte att diskutera denna 

fråga, däremot är det intressant att de som använder sig av en moralisk strategi, kan vid 

användning av pornografiskt material uppleva starka känslor av skam. Skårner et. al. (2005, .s 

117) menar, som tidigare nämnts, att individer måste argumentera sitt ställningstagande för 

sig själva, vilket kan vara en bidragande orsak till den skamfyllda känsla som uppstår när en 

person som använder sig av strategin moralisten, bortser från de moraliska ideal som man 

identifierar sig med.  

  

För jag menar alla tonåringar, dom börjar ju prata om det när man kommer upp i den 

åldern. Det är klart att man söker på det. Vem har inte gjort det? Jag menar då är det bra att 

man hade tagit upp det i skolan. Asså att man tar det där. Nä, men asså det är jätteviktigt. 

Får man lära sig det från början, med det här med förhållandena och så..  

(Intervjuperson 5). 

  

Som tidigare nämnt utgår strategin från starka moraliska ideal som verktyg för att hantera det 

pornografierade samhället. Däremot efterfrågas kunskap för att kunna stärka sin strategi. 

Främst ges argumentation för att skolan bör ta ett större ansvar som informatörer och kan 

därför ses som en viktig aktör för att ge de som använder sig av strategin den kunskap som de 

behöver för att kunna stärka sina verktyg. Exempelvis genom att skolan tidigt informerar om 

olika förhållanden i pornografin. Detta är också något som lyfts upp i tidigare forskning där 

flertalet forskare anser att skolan är en viktig aktör för att informera om pornografi. 

Vandenbosch & van Oosten (2017, s. 1015) menar att diskussioner om pornografi i skolan 

minimerar negativa effekter av pornografisk konsumtion såsom objektifiering av kvinnor. 

Precis som ungdomarna som använder sig av strategin, moralisten, anser dessa författare att 

skolan ska inta en större roll. Denna slutsats drogs även kort av Löfgren- Mårtensson & 

Månsson (2006, s. 136-137) som menar att en bra sex- och samlevnadsundervisning kan 

bidra till att ungdomar får stöd i att utforma sina strategier.  

5.1.4. Debattören 

Debattören utgör en strategi som kännetecknas av en vilja att på ett utbildat sätt kunna 

debattera ämnet pornografi för att kunna navigera i det pornografiska landskapet. Att 

debattera ämnet pornografi reflekteras över vid flera tillfällen under fokusgruppsintervjuerna 
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och framförallt i formen av hur de individer som använde sig av strategin önskade se en mer 

nyanserad samhällsdebatt kring ämnet. Strategin debattören utgår från att en del ungdomar 

använder sig av ett mer öppet förhållningssätt till pornografi. Strategin utgår från att prata om 

både för- och nackdelar och därmed försöka se pornografin på ett nyanserat sätt. Man vill 

kunna prata om det för att kunna hantera det. Till skillnaden från den moraliska strategin 

försöker de som använder sig av strategin debattören ha ett mer nyanserat förhållningssätt. 

Önskemålet kring den nyanserade debatten grundades i hur respondenterna ansåg att den 

alltför ofta annars var starkt polariserad: 

 

Jag tycker att för att man ska kunna prata om porr så kan man inte se det från en sida hela 

tiden, man måste se det genom olika synfält. [...], men det gäller att kunna ha en lugn och 

sansad konversation och liksom öppen debatt om det. Och inte enbart visa bara "det här är 

dåligt, det här är något man bör undvika, det här är kvinnoförnedrande" utan man kan även 

ta vissa av de positiva delarna med porr. 

(Intervjuperson 3). 

 

I detta citat uttrycker en intervjuperson sina åsikter kring hur debatten förs samtidigt som hen 

uttrycker ett önskemål kring hur den bör föras. Detta är centralt för de ungdomar som 

förhåller sig till strategin, debattören, nämligen att kunna föra en konversation om alla delar 

som har med ämnet pornografi att göra, de positiva såväl som de negativa. I citatet kan det 

uttydas en reflektion kring hur debatten idag förs på ett starkt moraliserande sätt som hen inte 

anser gynnsamt för att kunna bli pornwise: 

 

Ja men det är ju självklart jättefarligt om det nu pågår, om alla vet att alla kollar på porr 

men så pratar ingen om det. Det kan ju gå hur snett som helst, folk kan ju få jätteskeva bilder, 

och om folk då är rädda för att porr visar en kvinnoförnedrande bild, då är det ju jättefarligt 

om ingen pratar om det för att det är tabu.  

(Intervjuperson 2). 

 

Samtidigt anser en annan intervjuperson att det finns en rädsla för att diskutera pornografi 

med anledning av att det är något tabubelagt som kan innebära att unga inte får möjlighet till 
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att kunna förhålla sig till pornografi på ett korrekt sätt. De som använder sig av strategin, 

debattören, menar således att alla unga kollar på pornografi och att ett uteblivande av 

diskussion skulle kunna innebära att personer känner sig skamfyllda över sin användning och 

inte får möjligheten att kunna diskutera pornografi trots att alla tittar på det. Det som beskrivs 

ovan kan sägas utgöra kärnan i strategin, där diskussion och utbildning formar viktiga 

verktyg för att ämnet pornografi ska frigöras från tabun. Beskrivningen i citatet ovan bottnar i 

kontrasten mellan att människor dels konsumerar pornografi, samtidigt som de uttrycker en 

rädsla för att pornografin förmedlar en förnedrande bild av kvinnor.  

 

Det är ju det, men asså utbilda människor. X nämnde ju det med alltså UMO 

[ungdomsmottagningen], med asså folk som verkligen har koll på vad de pratar om är ju 

såklart väldigt bra att prata med. Man ska ju undvika det som Y precis nämnde typ 

Flashback, asså anonyma som man inte har en aning om var de kommer ifrån eller vilka de 

är, så det är väl det. Asså folk som har koll på vad dom pratar om. 

(Intervjuperson 3). 

 

I citatet framhävs främst professionella som potentiella aktörer för att kunna ge verktyg åt de 

som använder strategin i sin strävan mot att bli mer pornwise. Personer som inte vet vad de 

pratar om framställs som negativa influenser, medan professionella på exempelvis 

ungdomsmottagningar framhålls som kunniga inom ämnet och därmed viktiga verktyg för att 

hålla debatten fri från fördomar och istället baserad på en vetenskaplig grund. Detta synsätt 

kan även hittas i Jones och Biddlecoms (2011, s. 112) studie där de deltagande ungdomarna 

inte heller ansåg internet vara en trovärdig källa för att finna information angående sexuell 

hälsa, även om inslaget saknades i skolans undervisning. Istället yrkar vissa av 

intervjupersonerna i vår studie mot det som framkom av både Litras et al. (2015) och Jones 

och Biddlecoms (2011) studier, nämligen att unga ska utbildas av professionella med relevant 

utbildning. Skolan beskrivs inte som en viktig aktör i dessa resonemang: 

 

Jag tror att sexualundervisningen kommer att försvinna. Att man inte lägger så mycket energi 

på den längre. Det kände som att det var sånt som man nästan redan visste.  

(Intervjuperson 6). 
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Intervjupersonen menar i detta citat att skolans sexualundervisning är bristfällig och att den 

inte upplevs som något som skolan satsar på, istället beskrivs en känsla av att undervisningen 

helt och hållet kommer att försvinna. Därmed är inte sagt att sexualundervsiningen är 

obetydlig för respondenterna som använder sig av strategin, men en möjlig analys av deras 

insikter är att skolan med rätt resurser även den skulle kunna bli en viktig aktör. Fokus läggs 

på utbildning av professionella, således kan det tänkas att om skolans medarbetare även de 

utbildades, så skulle även skolan kunna bli en viktig tillgång.  

 

De som använder sig av strategin för att bli pornwise måste, likt ungdomarnas strävan efter 

att bli drugwise i Parker et al.s (1998) studie, göra en typ av kostnadsfördelningsbedömning. 

För att denna ska kunna genomföras vägs de negativa effekterna av att konsumera pornografi 

mot de positiva genom att debattera de olika perspektiven genom vilka pornografi kan ses 

igenom. Medan de som använder sig av strategin eftersträvar en mer öppen och nyanserad 

samhällsdebatt så anser de att det nuvarande debattklimatet präglas av rädslor för att diskutera 

något som anses vara tabubelagt. På så sätt faller deras möjligheter att på helt egen hand 

kunna utföra denna kostnadsfördelningsbedömning, särskilt då det material som återfinns på 

internet både enligt de själva och tidigare studier tycks vara mindre trovärdigt. Verktyg 

saknas således för denna strategi för att på ett adekvat sätt kunna använda sig av den, och 

intervjupersonerna uttrycker en strävan från vuxenvärldens professionella att bidra med stöd 

för att kunna föra diskussioner på ett nyanserat sätt. Precis som nämnts tidigare i relation till 

strategin moralisten som sökte stöd från skolan genom utbildning, så är det viktigt att de 

professionella i kontakten med de som förhåller sig som debattörer inte tar ett 

tolkningsföreträde gentemot de ungdomar de befinner sig i kontakt med (Parker et al. 1998). 

Ungdomarnas uppgift blir att i den mer utökade kontakten istället själva formulera sina behov 

och låta de professionella agera därefter.  

5.2. Sammanfattning av strategier och analys 

Enligt vår tolkning av materialet framträder fyra olika typer av förhållningssätt till 

exponeringen av pornografiskt material. Dessa kännetecknas vid fyra olika strategier som 

ungdomarna i studien använder för att bli pornwise. Det framkommer även viktiga verktyg 
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som de olika strategierna karaktäriseras av och även vilka verktyg och aktörer som efterfrågas 

av ungdomarna för att de ska kunna bli mer pornwise i relation till sin strategi. Att bli 

pornwise innebär att man genom sina ställningstaganden och sin strategi kan hantera den 

pornografiska närvaron. Även om strategierna i relation till varandra kan ses som uteslutande, 

så gör vi inte anspråk på att en enskild individ endast använder sig av en strategi utan kan vid 

olika tidpunkter i livet, eller under intervjun, växla mellan de olika strategierna. Ett exempel 

kan ses vid skämtaren som beskrivs vara den typ av strategi som ungdomarna använde sig av 

vid sin första kontakt med pornografiskt material för att senare använda sig av en annan typ 

av strategi.  

6. Diskussion 

Denna studie hade för avsikt att undersöka hur unga navigerar i ett pornografierat samhälle 

fyllt av motstridiga dimmenssioner och om det skulle gå att urskilja olika strategier som unga 

använder för denna navigation. Likaså avsåg studien att undersöka vilken roll skolan och 

vuxenvärlden har i ungdomars navigation. Studien har svarat på frågeställningarna genom att 

i fokusgrupper med ungdomar ställa frågor kring hur de i deras liv upplever att de kan hantera 

exponeringen av pornografi. Ungdomarnas svar har sedan tematiserats och analyserats genom 

Parker et al.s (1998) teori om navigation, vilket har mynnat ut i fyra olika strategier; 

skämtaren, sökaren, moralisten och debattören, som ungdomar använder sig av för att bli 

pornwise. Därtill har intervjupersonerna även lyft fram aktörer, såsom skola, vänner, föräldrar 

och internet som viktiga för att få information om sex och samlevnad samt verktyg för att 

hantera den pornografiska närvaron.  

 

Parker et. als. (1998) teori utgår från ungdomars förhållningssätt till droger och författarna 

skriver bland annat om en strategi som benämns som “the abstainer”, vilken karaktäriseras av 

en stark avhållsamhet mot droger och där förhållningssättet är mer konstant över tid. En 

tolkning som vi har gjort är att de olika strategier som ungdomar använder för att bli 

pornwise inte är lika statiska som de som presenteras av Parker et al. (1998), utan 

användandet av de olika strategierna kan ändras både över kortare och längre tidsperioder 

genom nyförvärvad kunskap i form av utbildning och erfarenheter samt beroende på vem 

man samtalar med. Även om resultaten skiljer sig åt kan vi se likheter med de utgångspunkter 
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som Parker et al. (1998) presenterat i sin studie. Ett exempel är att ungdomar använder en 

viss strategi för att kunna motivera sina ställningstaganden som skämtare, sökare, moralist 

eller debattör för att kunna hantera närvaron på olika sätt. För att bli pornwise använder 

ungdomar olika strategier, exempelvis genom att betrakta de moraliska aspekterna eller 

skämta. Detta likt ungdomarna i Parker et al.s (1998) studie som blev drugwise genom att 

exempelvis avstå eller använda droger. Medan Parker et al.s (1998) resultat ger explicita 

indikationer på ungdomars förhållningssätt till att använda droger så presenterar denna studie 

istället hur ungdomar förhåller sig till exponeringen av pornografi i ett pornografierat 

samhälle, dvs. inte nödvändigtvis till användningen.  

 

Tidigare forskning har presenterat att unga påverkas av den pornografiska exponeringen och 

konsumtionen på olika sätt. Exempel på författare som har pekat på detta är Löfgren- 

Mårtensson och Månsson (2006), Spisak (2016), Häggström-Nordin et al. (2006), Peter & 

Valkenburg (2016), Donevan & Mattebo (2017), Pratt & Fernandes (2015) och Hald et al. 

(2013) vilka menar att den pornografiska närvaron bl.a. lett till att ungdomars syn på 

sexualitet påverkats. Häggström-Nordin et al. (2006) hänvisar till ungdomars upplevelse av 

att leva med en ny typ av sexuell norm som påverkats av pornografin. Detta kan relateras till 

hur vissa respondenter i denna studie exempelvis beskrev pornografi som ett läromedel för att 

inhämta kunskap om sex, medan andra såg faror med att ha pornografi som referensram när 

det kommer till sex då den förmedlar en moralisk tvivelaktig bild. En slutsats som vi drar blir 

således att ungdomar kan ha olika synsätt på pornografi, men gemensamt är att unga på olika 

sätt behöver utveckla strategier för att kunna hantera pornografins närvaro för att bli 

pornwise.  

 

Tidigare forskning pekar också på att unga är i behov av olika typer av stöd från sin 

omgivning för att hantera och få svar på de frågor som de har angående pornografi och 

sexuell hälsa. Studier av Vandenbosch & van Oosten (2017), Van Puyenbroeck, Elaut & 

T’sjoen (2017), Zurcher (2017), Baker (2016) och Mattebo (2014) påvisar att unga har ett 

behov av att få verktyg genom skolan för att kunna hantera den pornografiska närvaron. I vårt 

material uttrycker ungdomarna även att skolan är en viktig aktör för att bilda strategier, 

däremot är vår tolkning att skolans roll framställs på olika sätt beroende på vilken strategi 
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som ungdomen använder. Exempelvis kan det genom strategin moralisten tolkas att skolan 

önskas ta ett större ansvar då personer som använde sig utav denna strategi vid 

intervjutillfället själva tog upp skolan som en viktig aktör innan vi hunnit ställa frågor om 

den, då detta även var en del i vår intervjuguide. Detta påverkar också studiens trovärdighet 

då skolan framstod som en viktig aktör av intervjupersonerna innan vi som intervjuare hunnit 

initiera den diskussionen. Samtidigt är det viktigt att påpeka att våra resultat kan vara 

situationsspecifika då det som framkom i fokusgrupperna var färgade av det sammanhang 

som intervjupersonerna befann sig i. Fokusgrupperna bestod av två olika vänskapsgrupper 

som diskuterade med varandra, det kan därför tänkas att de reflektioner som ungdomarna 

lyfte var de typer av tankar som är accepterade att prata om i den specifika konstellationen då 

man möjligtvis inte vågade bryta mot normerna inom gruppen. Det är därför möjligt att andra 

reflektioner kring strategier, aktörer och verktyg skulle framkomma i ett annat sammanhang.  

 

I studien som utförts av Van Puyenbroeck, Elaut och T’sjoen (2017) presenteras resultaten 

där det framgår att ungdomar inte ställer sig helt självklara till förslaget att diskutera 

pornografi i skolan, däremot anser de att om så blir fallet så måste lärare ges bättre 

utbildning. Paralleller kan även dras till vad som framkommit i denna studie, nämligen det 

som presenterats genom strategin debattören, att professionella bör ges rätt typ av utbildning 

för att kunna föra nyanserade och öppna diskussioner med ungdomar. De som använder 

strategin debattören nämner primärt inte lärare som den professionella yrkesgrupp som skulle 

vara viktiga aktörer för att ge unga de verktyg som de behöver. Däremot framgår det av andra 

strategier att just skolan anses vara en viktig aktör för att diskutera frågor om pornografi. 

Skolans roll som aktör för att bidra med verktyg är därmed delad. I vår studie har vi inte 

avsett att undersöka hur intervjupersonernas sexualkunskap har varit utformad och vi kan 

därför inte dra några slustatser hurvuida intervjupersonernas egna erfarenheter av 

sexualundervisning har påverkat vilken roll de upplever att skolan har som aktör för att de 

ska bli pornwise.  

 

Det som var särskilt framträdande i vårt material var att respondenterna likt de som återfanns 

i Parker et al:s (1998) studie använde sig av olika verktyg för att hantera den exponering som 

de utsätts för. Detta framfördes även av Löfgren- Mårtensson och Månsson (2006, s. 123, 
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136) som noterade att ungdomar vid exponering för pornografiskt material hanterade det på 

olika sätt och att de beroende på strategi såg olika verktyg som särskilt viktiga. Det som 

skiljer vår studie från Löfgren- Mårtensson och Månssons (2006) är att vi avsett att se vilka 

strategier som ungdomar använder när de blir exponerade för pornografiskt material, medan 

Löfgren- Mårtensson och Månsson (2006) främst fokuserat på vilka strategier som ungdomar 

använt sig utav i relation till hur det pornografiska materialet påverkade dem personligen. Det 

som särskiljer våra resultat från tidigare nämnda studie är även att vi uteslutande utgått från 

Parker et al.s (1998) teori om navigation i vår analys, vilket har gjort att vi genom våra 

resultat kunnat belysa konkreta exempel på hur ungdomar agerar i mötet med pornografi för 

att bli och känna sig pornwise. Löfgren- Mårtensson och Månsson (2006, s. 136) uttryckte i 

sammanfattningen av sin studie att ett mål för framtida forskning var att se hur ungdomar 

konkret förhåller sig till pornografi genom olika strategier likt de som beskrivits av Parker et 

al. (1998). Detta för att belysa de aktörer och verktyg som ungdomar genom olika strategier 

ser som viktiga för att bli pornwise. Denna studie har bidragit med att belysa konkreta 

strategier och verktyg som ungdomar använder och även efterlyser för att hantera sin 

exponering för pornografiskt material. Studien har därför kunnat ge en bredare bild över 

forskningsområdet där andra aspekter av fenomenet har lyfts fram.  

 

Slutsatserna för denna uppsats är således att ungdomar ser skola, föräldrar, internet och andra 

professionella som viktiga aktörer för att ge dem verktyg till sin navigering. Genom studien 

har vi ämnat att belysa hur ungdomar förhåller sig till pornografi i samhället, detta med 

bakgrund av en aktuell samhällsdebatt där oron kring pornografins roll i ungdomars liv 

särskilt beaktas. Med våra resultat har vi kunnat konstatera att ungdomar i dagsläget har 

flertalet strategier för att kunna navigera genom det pornografiska landskapet fyllt av 

motstridiga dimensioner. Samtidigt har vi sett att ungdomar efterfrågar ytterligare verktyg för 

att vidare kunna stärka sina strategier och därmed bli mer pornwise. Studien kan således ses 

vara av vikt för det sociala arbetet på både policy- och praktikernivå. Genom att utveckla nya 

riktlinjer och strategier för hur vuxenvärlden kan hjälpa ungdomar i deras navigering kan 

detta bidra till att stärka ungdomars strategier. Detta kan förslagsvis handla om att läroplanen 

för sex- och samlevnadsundervisningen ses över i både grund- och gymnasieskolan för att 

även inkludera ämnet pornografi som en del i undervisningen. Vidare kan studien användas 
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på praktikernivå då den belyser ungdomars behov av stöd från vuxenvärlden, detta kan 

förslagsvis ta form genom att skola och föräldrar samverkar kring att ge ungdomar 

information om sex- och samlevnad. Med anledning av detta vore det intressant att i framtida 

studier djupare forska kring hur vuxenvärlden och det sociala arbetet konkret kan hjälpa 

ungdomar i sin navigering såsom att t.ex. undersöka hur ungdomar önskar att sex- och 

samlevnadsundervisningen ska utformas i skolan. Vidare har denna studie inte lagt fokus på 

ungdomars sociala bakgrund, ålder eller kön, vilket skulle kunna vara intressant för vidare 

studier att undersöka för att se om användandet av olika strategier skiljer sig åt beroende på 

dessa faktorer. Detta förslagsvis genom att kombinera både kvalitativa och kvantitativa 

studier för att ge en mer samlad bild av fenomenet. I samhällsdebatter är det ofta vuxnas 

röster som hörs där också unga avkrävs hantera den pornografiska närvaron. Nu är det hög tid 

att ungdomars röster synliggörs och att vuxenvärlden lyssnar och tar sitt ansvar. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Pornografi i allmänhet 

Hur skulle ni definiera pornografi? 

När ni hör ordet porr - vad får ni för associationer? 

Hur kommer man i kontakt med porr? 

Finns det skillnader på t.ex. erotik, pornografi och sexualiserade bilder/filmer? Reklam? 

● T.ex. Fifty Shades of Grey, pornhub och Game of Thrones? 

Pratar man om erotik, porr och sexualiserade bilder/filmer på olika sätt? I olika sammanhang? 

Är det lättare att prata om det ena eller det andra? 

Är det vanligt att komma i kontakt med porr? 

Hur ser inställningen ut till porr och att prata om det? 

● Accepterat, pinsamt, ovanligt? 

Hur upplever ni att man diskuterar kring pornografianvändning i samhället/media/det 

offentliga? 

a. Vilka negativa/positiva aspekter lyfts upp? 

b. Är det ett ämne som ni upplever att man bör diskutera i den offentliga 

debatten? 

c. Hur tycker du att debatten ska föras? (Om du skulle skriva ett debattinlägg 

t.ex. vad tycker du är viktigt att ta upp?) 

 

Att prata om pornografi 

Hur tycker ni att det är att prata om pornografi? 

Svårt eller lätt? 

Är det olika för tjejer och killar? 

Hur kan det komma sig? 

Tror ni att tjejer och killar konsumerar porr lika mycket? 

Varför tror ni det? 

På vilket sätt pratar man om pornografi? 

Finns det begränsningar för vad som är accepterat att säga? 

Finns det olika förväntningar kring hur man ska uttrycka sig om porr om man är tjej 

respektive kille? 
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Vad kan det bero på?  

Tycker ni att det är viktigt att prata om pornografi? 

Varför? 

Vem kan man prata med? 

Pratar ni om pornografi med någon? 

Vem i så fall? 

Vad pratar man om? 

Med vem? 

Är det lättare att prata om det med vissa än andra? 

Finns det någonting man inte pratar om? 

Var vänder ni er om ni undrar något? 

 

Pornografi i sex- och samlevnadsundervisningen 

Hur såg er sex- och samlevnadsundervisning ut? 

Pratade ni om pornografi i skolan?  

Hur upplevde ni att det samtalet var? 

Vad togs upp? 

Nämndes det i positiva eller negativa termer? 

Borde man prata om pornografi i skolan?  

Vilka aspekter av pornografi tycker ni är viktiga att diskutera? 

Fanns det möjlighet att önska vilka ämnen som skulle tas upp? 

Skulle ni vilja att det fanns möjlighet till detta? 

 

Information om pornografi 

På vilka ställen har ni fått information om pornografi?  

Om ni inte fått information, var skulle det vara bra att få denna informationen? 

Om ni skulle vilja veta mer om pornografi, vart skulle ni vända er? 

 

Effekter av pornografi 

Finns det några negativa saker med porr? 

Finns det några positiva saker med porr? 
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Kan man lära sig något av att titta på porr? 

 

 

 


