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Sammanfattning  

 

Den radikala utveckling som skett inom teknologin har medfört att pornografiskt material har 

fått en spridning i samhället, vilket inneburit att synen på pornografi har förändrats. Syftet 

med denna studie är att undersöka vuxnas föreställningar av pornografi. För att få en djupare 

förståelse för dessa föreställningar består det empiriskt insamlade materialet av kvalitativa 

intervjuer med tio vuxna individer, där könsfördelningen varit jämn. Informanterna har gett 

sin subjektiva tolkning av vad sexualitet, erotik och pornografi är för dem, och delat med sig 

av sina erfarenheter av pornografi. Studiens resultat visar att det finns könskillnader i 

kvinnornas och männens föreställningar av pornografi. Denna distinktion märks framförallt i 

konsumtionsmönster, där männen är de som använder pornografi i större och mer regelbunden 

utsträckning. Kvinnorna påverkas av den framställning som görs av kvinnan som objekt i 

pornografiskt material varför majoriteten helt tagit avstånd från det. Skillnader märks även i 

själva talet om pornografi, där kvinnorna ser en svårighet i att prata om detta vilket även vissa 

män bekräftar då de väljer att inte tala om pornografi i kvinnors närvaro. Detta kan tyda på att 

genusstrukturer som existerar i samhället påverkar kvinnor, såväl som män, i synen på vad 

som förväntas av respektive kön.  
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1. Inledning 

Vad som är pornografi ligger i betraktarens ögon då ordet har en subjektiv innebörd. 

Inställningen är många gånger av ett ambivalent slag men uttrycks ofta med känslor som 

upphetsning, likgiltighet eller avsmak.  

 

Vänsterpartiet la år 2003 fram en motion
1
 till riksdagen med förslag gällande insatser för en 

förbättrad och utökad kontroll av pornografi. Kraven som ställdes var att lagen (1990:886) om 

granskning och kontroll av filmer och videogram utvärderades samt att åtgärder skulle tas 

som skyddar individer från att ofrivilligt utsättas för pornografi, på såväl allmänna datorer 

som på hotell. Omröstningen i regeringen gav avslag på motionens samtliga yrkanden men 

diskussionen fortsätter då pornografi är ett ämne som ständigt debatteras och som berör 

individer på olika sätt.  

 

Arnberg (2010) skildrar den pornografiska utvecklingen i Sverige, som gått från att under 

1950-talet enbart vara tillskrivet män inom privata sammanslutningar till att 50 år senare vara 

tillgängligt för vem som helst. En utveckling som gått från publicerade bilder och tidningar 

till videofilmer, och vidare till ett stort utbud i och med den ökade tillgången på Internet. 

Sökmotorn Google, Internet, gav den 5 april 2011 ungefär 6 530 000 träffar på ordet 

pornografi, medan ordet porr resulterade i 6 400 000. Sexualitet ledde till runt 1 080 000 

träffar och erotik ungefär 88 700 000. Efter cirka fyra månader (15 augusti 2011) vid en ny 

sökning visades att sökträffarna på orden ökat markant i antal. Pornografi gav nu ungefär 

11 700 000 träffar, porr 6 560 000, sexualitet 1 480 000 och erotik 112 000 000. Denna 

förändring indikerar inte bara på att den omfattande utvecklingen av dagens teknologi leder 

till att pornografiskt material och uttryck om detta lättare förmedlas, utan även på att synen på 

pornografi i samhället ständigt förändras.  

 

Forskning som har gjorts om pornografi har i huvudsak utgått ifrån ungdomars perspektiv och 

det råder därför en viss kunskapslucka, av sociologisk relevans, som behandlar vuxnas 

                                                     
1 Motion till riksdagen 2003/04: K362 av Ulla Hoffmann et al. (V) 
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&doktyp=mot&rm=2003/04&bet=K362&dok_id=GR02K362#_Toc

52853704   

 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&doktyp=mot&rm=2003/04&bet=K362&dok_id=GR02K362#_Toc52853704
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&doktyp=mot&rm=2003/04&bet=K362&dok_id=GR02K362#_Toc52853704
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föreställningar i ämnet. Utifrån det faktum att vuxna individer i högre grad varit delaktiga i 

den teknologiska utvecklingen i samhället och förändringar gällande en tilltagande öppenhet 

kring pornografi, väcktes ett intresse att undersöka denna företeelse mer djupgående. Genom 

att se till likheter och skillnader i kvinnors och mäns föreställningar av pornografi kan studien 

bidra till en ökad förståelse i den distinktion som kan tänkas råda beroende av könstillhörighet 

och genus. Vilken roll spelar Internet för vuxnas användning av pornografi? Kan vuxna idag 

tala öppet om pornografi eller är det något som fortfarande är tabubelagt i samhället?  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka vuxnas föreställningar av pornografi. Genom att ta 

del av kvinnors och mäns erfarenheter av och uppfattningar om pornografi ges en djupare 

förståelse för detta.   

 Vilken syn har vuxna på kopplingen mellan begreppen sexualitet, erotik och 

pornografi? 

 Påverkas pornografianvändandet av Internet? 

 Vilka erfarenheter har vuxna av pornografi? 

 Vilka likheter och skillnader ses i kvinnors och mäns syn på pornografi? 

1.1.1 Avgränsning 

Studien är avgränsad till att undersöka vuxnas föreställningar av pornografi. Kriterium vid val 

av informanter var att de vid tidpunkt för intervjun befann sig i åldern 25-40 år och var 

bosatta i Stockholmsområdet. Familjesituation och civilstånd har inte setts som betydelsefullt 

vid urvalet varför det kommit att variera. Hänsyn har inte tagits till faktorer som klass, etnisk 

härkomst, sexuell läggning eller religionstillhörighet, trots att dessa kan ha en inverkan på 

individers föreställningar av pornografi.  

1.1.2 Begreppsdefinitioner  

Bonniers Svenska Ordbok definierar sexualitet som ”könsliv, könsdrift” (2002:512), erotik 

som ”(kroppslig, sinnlig) kärlek” (2002:135) och pornografi som ”bild, skrift, film e.d. som 

har till huvudsyfte att verka sexuellt upphetsande” (2002:444). A. Hirdman (2008) förklarar 

att ordet pornografi har sitt ursprung i grekiskan och utgörs av ”porno”, som betyder ”sköka”, 

och ”grafi”, som är ett uttryck för ”skriva”. Pornografi är ett begrepp utan någon klar 
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definition, både i forskningssammanhang och i den generella diskussionen menar A. Hirdman 

(2008) råder det meningsskiljaktigheter gällande begreppets innehåll och mening.  

1.2 Disposition  

Studien är uppdelad i sju övergripande kapitel med tillhörande underrubriker. I det inledande 

kapitlet beskrivs syftet och de frågeställningar som studien behandlar. Även 

begreppsdefinitioner och avgränsningar framförs här. Kapitel två ger en inblick i pornografins 

historia och presenterar vidare studiens valda teorier och tidigare forskning, vilka ligger till 

grund för en fördjupning i ämnet. Studiens tillvägagångssätt förklaras i metoddelen i kapitel 

tre, där även en kort presentation av studiens informanter ges. I kapitel fyra redovisas studiens 

resultat och i det femte kapitlet förs en diskussion kring dessa. Här ges även förslag till vidare 

forskning. Litteraturförteckningen introduceras i kapitel sex och i det avslutande kapitlet 

återfinns studiens bilagor.  

2. Teori och tidigare forskning  

Avsnittet teori och tidigare forskning inleds med en kort redogörelse för pornografins 

utveckling genom tiden, från antiken till vår samtid. Därefter presenteras valda teorier och 

tidigare forskning på området, kring genus, sexualitet, pornografi och Internet, som är av vikt 

för studiens syfte och frågeställningar.  

2.1 Pornografins historia 

A. Hirdman (2008) gestaltar pornografins utveckling från det antika Rom och Grekland till 

vår samtid. Överskådliga texter eller bilder på människor, som var delaktiga i sexuella 

handlingar av olika slag, förekom redan under antiken. Under 1700-talet publicerades flera 

pornografiska klassiker, dels beroende på den framväxande boktryckarkonsten med syfte att 

tillfredställa människor men även som ett slags motstånd mot de styrande elementen i 

samhället och då främst kyrkan. Tryckkonsten utvecklades under 1800-talet, och senare även 

fotografiet, vilket ledde till att pornografin blev mer tillgänglig för människor. Litteraturen 

och bilderna fick en definition, pornografi. Med tiden jämställdes pornografi med litterära 
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verk där syftet var att väcka läsarens sexuella lust. Det centrala i dessa verk, och vad som 

definierade dem som pornografi, var de fysiska verkningar som uppstod för läsaren och inte 

vad författaren till verket förväntades framkalla hos denne. Detta är en förklaring som alltjämt 

existerar idag. Enligt A. Hirdman (2008) har det även, i de senare århundradena, funnits 

skillnader i pornografi gällande vinstintresse. Ifall 1800-talets ekonomiska vinst låg i att 

trycka bilder och texter i stora upplagor, så var det själva innehållet i de pornografiska verken 

som var centralt för den ekonomiska vinsten under 1900-talet.  

 

Arnberg (2010) beskriver att Sverige, tillsammans med Danmark, var föregångsländer vid 

legaliseringen av pornografiskt publicerat material. År 1971 ändrades den svenska 

tryckfrihetsförordningen vilket resulterade i att utgivna verk inte längre granskades utifrån 

sexuellt innehåll, och individer erhöll även en frihet i sin privata konsumtion. Arnberg (2010) 

beskriver vidare att definitionen av pornografi förändras över tid och att individerna och 

samhället ger det dess innebörd. Pornografi är således en social konstruktion.  

 

Pornografin regleras även genom samhällets lagar med dess ramverk, (BrB 16:11 och 

OrdningsL (1993:1617) 2:14. Bih), vilka bestämmer vad som är tillåtet eller inte.  

2.2 Internet och pornografi 

Forskningsinstitutet World Internet Institute (Wii)
2
 utför kontinuerliga analyser om svenska 

individers användning av Internet.  Resultatet av 2010 års undersökning visar att det skett en 

utveckling i Sverige gällande tillgången på Internet i hemmet. Utvecklingen har gått från att år 

1995 vara en teknologi som relativt få individer använde sig av till att år 2010 utnyttjas av 82 

procent av landets vuxna individer. Wii (2009)
3
 menar att användandet av Internet för 

sexuella syften har ökat men att detta inte är begränsat till att gälla denna företeelse, även 

andra områden följer samma utveckling.  

                                                     
2
 http://www.wii.se/aktuellt/nyheter/468-nya-resultat-bredbandstillvaexten-foervaentas-avta.html  

 

3
 http://www.wii.se/aktuellt/nyheter/352-nya-siffror-fran-wii-visar-att-svenskarnas-sexsurfande-oekar.html  

 

http://www.wii.se/aktuellt/nyheter/468-nya-resultat-bredbandstillvaexten-foervaentas-avta.html
http://www.wii.se/aktuellt/nyheter/352-nya-siffror-fran-wii-visar-att-svenskarnas-sexsurfande-oekar.html
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Figur 1. Andelen vuxna konsumenter som sa sig använda Internet med intention att ta del av material av sexuell 

karaktär 2003-2009 .  

 

Gällande skillnader i pornografikonsumtion mellan kvinnor och män visar analysen att antalet 

män som konsumerade pornografi på Internet var fyra gånger högre än kvinnor, och männens 

konsumtion var även mer regelbunden.  

 

Månsson och Söderlind (2005) beskriver att fler än 800 000 individer i Sverige konsumerar 

pornografi på Internet, och att ju vanligare denna företeelse blir desto mer accepterat ses det i 

samhället. Denna normaliseringsprocess leder till att pornografin, istället för att vara något 

som sker i det tysta och för vissa kopplat till något skamligt, tonas ner och ses som något 

normalt. En risk finns dock att pornografin på Internet vidmakthåller och gör en traditionell 

syn på sexualiteten legitim, då det är mannens sexualitet som är central, trots att det synliga i 

materialet är kvinnans blottade kropp. D’Orlando (2009) menar att efterfrågan på pornografi 

styrs av ett behov av förnyelse och omväxling. Individer som konsumerar pornografi vänjer 

sig efterhand vid ett material som tidigare gav njutning vilket leder till en eskalering och 

ökade krav på en grövre typ av pornografi.  

2.3 Genus, sexualitet och pornografi 

Jarlbro (2006) förklarar att begreppet genus syftar till det sociala könet och skapas utifrån 

individers sociala konstruktioner som leder till en dikotomi av individer, kvinna och man. 

Individens kropp, det biologiska könet, avgör vilket genus individen får. Även Angelöw och 

Jonsson (2000) talar om de uppenbara könskillnader, könsorganens anatomi samt skillnader i 

könens reproduktionsmöjligheter, som ligger till grund för genuskonstruktionen. Kvinnors 

och mäns skilda strukturer gällande beteende och handlande är ett resultat av en socialisation, 
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en interaktion mellan individ och miljö, där indelningen i könsroller leder till förväntningar 

kopplade till det biologiska könet. 

 

Y. Hirdman (2001) beskriver att begreppet genus kan fungera som ett verktyg för att nå 

förståelse om hur individer skapas och skapar sig till kvinna och man. Den ”naturliga 

ordningen” som enligt Y. Hirdman (2001) beskriver vad kvinnor och män kan förväntas göra 

medför en åtskillnad mellan könen. Mannen ses som norm och kvinnan ställs i förhållande till 

honom som en svagare part. Detta visas i tre formler, 1) Grundformeln A- icke A, kvinnan 

existerar inte ens i relation till mannen, som är normen, 2) Jämförelsens formel A- a, kvinnan 

ses som en ofullständigt utvecklad man och 3) Normativa formeln A- B, man och kvinna är 

separerade från varandra varför kvinnan inte kan jämföras med mannen. Relationen mellan 

könen är inskrivet i ett genuskontrakt, grundat på den rådande genusordningens stereotyper av 

kvinnligt och manligt. Detta kontrakt skapar ett förgivet tagande och är en logisk förklaring 

till den naturliga ordningen varför individerna själva tenderar att ständigt reproducera och 

bekräfta det. Detta skapande och återskapande av genus äger rum i olika kontexter där behov 

finns att fastställa deras, kvinnans och mannens, naturliga karaktär.  

 

A. Hirdman (2002) talar i sin tur om hur genus skapas utifrån föreställningar kring sexualitet 

och vid diskussion om pornografi blir detta det centrala. Mannens kroppsliga sexualitet 

symboliseras främst genom hans kön, penisen, som även ses skiljd från honom. Penisen 

kopplas till fallosen, vilken härstammar från ordet ”fallos”, som på grekiska betecknar 

mannens penis men även ting som kan ses likna denna, hårda och uppresta exempelvis ”pilar” 

och ”spjut”. Fallosen gestaltas inte enbart av penisen, utan förknippas även med styrka och 

inflytande och blir därmed en stark symbol för den manliga sexualiteten. Den kvinnliga 

sexualiteten ska, till skillnad från mannens, istället associeras till olika uttryckssätt och koder 

som exempelvis smekningar och halvslutna ögon.  

 

Enligt Giddens (1995) är sexualitet en social konstruktion som visas på olika maktnivåer och 

begreppet uppkom under 1800-talet. I dåtidens litterära verk sågs den kopplad till viljan att 

kontrollera kvinnans sexuella lust.  En kvinna som sökte njutning uppfattades som onormal 

och hennes sexualitet var en bakomliggande orsak till sjukdom. Genom ett socialt förtryck 

separerades kvinnans sexualitet från mannens, och en kvinnas rätt till sexuell lust ignorerades 

medan mannens njutning var accepterad. Vidare menar Giddens (1995) att innehållet i det 

utbredda pornografiska materialet, som i stor utsträckning är riktad till och används av män, 
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har fokus på sexuell tillfredställelse utan känslomässigt engagemang. En regel i det 

pornografiska materialet är att kvinnans blick är riktad mot åskådaren vilket ger mannen en 

känsla av makt, penis blir därmed synonymt med fallos som visar på mannens möjlighet att 

använda makt över kvinnan.   

 

Föreställningar om könet, och då främst penis, definierar vad som anses vara hård- och 

mjukpornografi enligt A. Hirdman (2008). Hårdpornografin kopplas till mannens styva penis 

medan mjukpornografin anknyter till en slak penis såväl som till formerna hos kvinnan. 

Enbart kvinnan kan inte stå som symbol för hårdpornografin utan det är det manliga könets 

närvaro, i styv form, som förutsätts och bestämmer kategorin. Kvinnan, och hennes 

könsorgan, har inom hårdpornografin en framträdande och synlig position men innehållet är 

ändå uppbyggt av manlighet och präglas av mannens kontroll över sitt begär. Mannens kropp 

är inte exponerad likt kvinnans varför hans lust synliggörs för betraktaren genom ord och 

förmaningar som syftar till kvinnans agerande.  

 

Vidare menar A. Hirdman (2008) att i kontrast till kvinnan som på ett påtagligt sätt ger 

uttryck för sina känslor i hårdpornografiska filmer är det mannens handlande som är i fokus 

och slutligen dennes utlösning, inte känslorna kring detta. Betraktaren bjuds in i akten genom 

kvinnans framträdande ”poser” och ”blickar”, som innebär en känsla av delaktighet, medan 

mannen undviker ögonkontakt med betraktaren för att inte skapa en samhörighet. Mannens 

huvud befinner sig ofta utanför kameravinkeln, men trots detta är mannens blick närvarande 

vilket visar på att det är den kvinnliga kroppen som ska betraktas.  

 

Numera är pornografins offentlighet ett utbrett faktum vilket A. Hirdman (2008) menar har 

bidragit till en förändring i dess kulturella status, bland annat genom den utvecklade tekniken 

gällande informationsöverföring. Kabel-tv:s introduktion i samhället medförde en 

tillgänglighet av pornografiska filmer och när Internet senare lanserades resulterade detta i en 

omfattande spridning av både hård- och mjukpornografi. Teknikens expansion ger individer 

möjlighet till anonymitet vid konsumtion av pornografi då det inte längre krävs ett 

införskaffande utanför hemmets sfär. Material som kännetecknas av mjukpornografi existerar 

i olika genrer kopplade till samtidens begär, uttryckta i exempelvis reklam och massmedia, 

medan hårdpornografi kategoriseras för sig och ses som något oanständigt och skamligt. På 

liknande sätt talar Giddens (1995) om att gestaltaningen av kvinnor inom mjukpornografi, 

som en symbol för begär men inte kärlek, har accepterats genom dess utträngning i olika 
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massmediala sfärer. Kvinnor ses därmed som ett objekt med uppgift att tillfredställa och inte 

som ett subjekt med egen lust.  

 

Parvez (2006) undersökte i en studie kvinnor som finner njutning av att se på pornografi. 

Många av kvinnorna upplevde en större sexuell frihet då de konsumerade pornografi i 

avskildhet, jämfört med att använda det tillsammans med en partner. Anledningar bakom 

kvinnornas konsumtion förklaras som erotisk upphetsning och masturbation, intresse för den 

sexuella utövningen, att utforska nya sexuella ställningar samt i syfte att göra revolt mot 

tidigare levnadssätt. Majoriteten av kvinnorna föredrog ett pornografiskt material som var 

äkta och verklighetstroget och känslan av att kunna relatera till aktrisen. En onaturlig och 

tillgjord njutning avvisades. Kvinnorna i studien tog även avstånd från scener som visade 

mannens utlösning i kvinnans ansikte, analsex samt framställningen av kvinnans genitalier 

som bara ”hål att sätta på”. Parvez (2006) menar vidare att kvinnorna i studien överlag är 

oberörda inför en partners pornografikonsumtion så länge de känner sig prioriterade framför 

den.  Studiens sammanlagda resultat visar dock en ambivalens i kvinnornas ställningstagande 

och trots att de såg en njutning i pornografin så förekom tveksamheter om huruvida aktrisens 

njutning var realistisk, vilket i sin tur påverkade kvinnornas egen njutning.  

 

Hald (2006) har studerat kvinnor och män i Danmark med syftet att se om det förelåg några 

könsskillnader i användandet av pornografi. Resultatet visar en stor skillnad i konsumtion, där 

männen i tidigare ålder kom i kontakt med pornografi och använde det även i större 

utsträckning än vad kvinnorna gjorde. Kvinnornas konsumtion skedde dessutom oftare 

tillsammans med en sexuell partner, till skillnad från männen som i högre grad konsumerade 

pornografi i ensamhet eller tillsammans med vänner utan sexuell koppling.  I motsats till 

kvinnorna tenderade männen att välja hårdpornografi framför mjukpornografi och männen var 

de som masturberade i större utsträckning. Den vanligast förekommande platsen för 

konsumtion var hemmet, och detta resultat gällde för både kvinnorna och männen. 

2.4 Språk, attityder och pornografi  

Risberg och Hansen (2007) beskriver att individer under uppväxten omedvetet internaliserar 

det språk som existerar beroende på vilken kontext de befinner sig i. Språket har därmed en 

betydande roll då rådande normer och värderingar förs vidare till nästkommande generation. 

Foucault (1993) menar att talet ligger till grund då individer förstår och tolkar sin omvärld, 
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och utifrån detta agerar de och påverkar även sin omgivning genom interaktion. Vad som 

anses legitimt att tala om i samhället selekteras och kontrolleras genom ett antal processer 

vilket sammantaget skapar olika diskurser. Förbudet, som är en utestängningsprocedur, avgör 

vad som får sägas men även hur, när och av vem. Förbud som föreligger i vissa områden inom 

sexualitetens diskurs är så starka att en förändring är svår att åstadkomma. Foucault (2002) 

kritiserar den förtryckshypotes som ser sexualiteten som något skamligt och som genom olika 

maktprocesser, som ”censur” och avståndstagande, hindrar individer att tala om den och 

hävdar istället att talet under de senaste århundraden utökats väsentligt. Dessa maktprocesser 

leder inte enbart till ett förtryck utan bidrar även till att sexualiteten synliggörs vilket kan leda 

till förändring.  

 

Ekehammar (2007) förklarar att individers handlingar och uppfattningar är beroende av den 

sociala påverkan som sker i interaktion med andra. Sociala normer som är en del av denna 

påverkan existerar, medvetet eller omedvetet, som oskrivna regler över hur individerna i en 

grupp förväntas bete sig. Reglerna kan växla mellan att vara ”föreskrivande”, utförliga 

beskrivningar vad som är gällande och accepterat i en given situation, och ”beskrivande”, 

upplysa individer om hur andra skulle handla i en likvärdig situation.  

 

George och Lopez (1995) studerade hur kvinnors och mäns njutning påverkades av subjektiva 

attityder och könsspecifika normer när de såg på erotiska och pornografiska bilder. Det visade 

sig att samtliga deltagare i studien agerade utifrån en könsnorm som säger att erotisk aktivitet 

är reserverad för män. En skillnad mellan könen sågs då män i större utsträckning lät sina 

personliga attityder avgöra hur de såg på erotik, medan de könsrelaterade normerna var 

avgörande för kvinnornas syn. Männens njutning av erotiska bilder minskade dessutom då en 

kvinna var närvarande vilket George och Lopez (1995) menar kan tyda på att kvinnor kopplas 

till negativa känslor vid situationer av erotiskt slag.  

3. Metod 

I detta kapitel redovisas studiens tillvägagångssätt för att besvara syfte och frågeställningar. 

En redogörelse för hur det teoretiska samt empiriska materialet har samlats in och 
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analyserats ges, och vidare en presentation av informanterna som bidragit med sina 

erfarenheter och upplevelser av pornografi. Kapitlet avslutas med etiska övervägande samt 

diskussion kring eventuella metodproblem.    

3.1 Forskningsansats  

Aspers (2007) förklarar att forskningsansatser antingen kan vara deduktiva eller induktiva, 

men även en kombination av dessa är vanligt förekommande och teorin är det centrala för 

vilken ansats som används. I den deduktiva ansatsen grundas slutsatser på antaganden medan 

den induktiva skapar slutsatser utifrån observationer i empirin.  I studien har en kombination 

av deduktiv och induktiv ansats använts vilken Alvesson och Sköldberg (2008) benämner 

abduktion. Precis som den induktiva har abduktion sin grund i empirin, men tar trots detta 

hänsyn till en teoretisk förförståelse. Då avsikten är att skapa betydelsefulla och informativa 

resultat, har teori och empiri alternerats under studiens gång.   

 

Då syftet med studien är att undersöka vuxnas föreställningar av pornografi har en kvalitativ 

forskningsmetod använts vilken Bryman (2002) menar fokuserar på ord istället för siffror 

genom forskningsprocessen. Informanternas uppfattning om verkligheten, utifrån deras 

befintliga kontext, genererar detaljerad data som sammanfattas i ett resultat. 

3.2 Teoretisk datainsamling 

Relevanta teorier på forskningsområdet samt en fördjupning av tidigare forskning i ämnet 

pornografi har legat till grund för studiens struktur. Studien som är av ett jämförande slag har 

avsikten att finna likheter och skillnader i kvinnors och mäns föreställningar av pornografi, 

varför teorier om genus, pornografi, sexualitet och Internet är centrala. Intressant är även att 

se till den sociala påverkan som inträffar då individer interagerar med varandra samt att ta 

hänsyn till vilken betydelse talet om pornografi har för kvinnors och mäns föreställningar.  

 

Den teoretiska litteraturen som varit betydelsefull för studien har sökts via Stockholms 

Universitets huvudbibliotek men även på tillhörande filialer. Materialet har enbart utgjorts av 

primär data. Databaserna som användes var ISI web of science och J-Stor genom Stockholms 

Universitets huvudbibliotek, och även Google scholar var en central sökmotor. Sökord som 

användes var ”Pornography”, ”Adult”, ”Sexuality”, ”Gender differences”, ”Gender”, 
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”Internet”, ”Women”, och ”Men”
4
 vilka användes separata men även i olika kombinationer. 

Resultatet blev en stor mängd veteskapliga artiklar och den huvudsakliga delen av dessa 

utgick från ungdomars perspektiv i ämnet pornografi. Artiklar som fokuserade på vuxna var 

begränsade, men medförde ändå ett mindre antal tidigare forskningsrapporter som var 

relevanta för studiens syfte. Innehållet i dessa behandlar den pornografiska utveckling som 

skett på Internet samt könsskillnader i såväl uppfattningar om pornografi som i 

pornografikonsumtion.   

3.3 Empirisk datainsamling  

För att få en djupare insikt om informanternas föreställningar av pornografi utgörs studiens 

empiriska material av kvalitativa intervjuer som till sin form varit semistrukturerade. Bryman 

(2002) förklarar att de semistrukturerade intervjuerna kretsar kring ett antal bestämda teman 

och av frågor som kan besvaras av informanterna på ett öppet sätt. Det finns en flexibilitet 

som gör att intervjuguiden inte behöver följas i den på förhand uppsatta ordningen och 

möjlighet finns även till följdfrågor. På liknande sätt beskriver Aspers (2007) de 

semistrukturerade intervjuerna, där forskaren utgår ifrån redan uppställda frågor med 

möjlighet att följa upp informantens svar.   

 

Studiens intervjuguide är hämtad från boken ”Sex överallt, typ?!”
5
, vilken bygger på en 

undersökning om ungdomars syn på pornografi. Frågorna som valdes ut, och till viss del 

modifierades med hänsyn till föreliggande studies syfte, är inkluderade i intervjuguidens två 

teman 1) Sexualitet, erotik och pornografi, samt 2) Egna erfarenheter av pornografi.  

En förstudie med intentionen att kontrollera frågornas kvalité samt att avgränsa 

frågeställningarna genomfördes i studien, vilket Halvorsen (1992) menar kan vara av vikt då 

frågeställningar ska utformas. Denna förstudie ledde även till att frågor lades till i 

intervjuguiden och att vissa omformulerades. Uppgifter las till om informanternas bakgrund 

med avsikt att få en större förståelse och att sortera data. 

                                                     
4 På grund av internationella databaser användes engelska sökord  

5 Löfgren. Mårtensson, L., & Månsson, S.– A. (2006). ”Sex överallt, typ?!”– Om unga och pornografi.   
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I valet av informanter har ett snöbollsurval använts, vilket Bryman (2002) menar är en form 

av bekvämlighetsurval. Esaiasson och Gilljam et al. (2007) beskriver snöbollsurval som en 

metod där informanter hänvisar till andra tänkbara informanter.  

 

För att komma i kontakt med de tio individer som motsvarade de uppställda kriterierna i 

studien, hemmahörande i Stockholmsområdet och i ålderskategorin 25 till 40 år, användes 

forumet Facebook som är en global mötesplats på Internet
6
. Facebook är ett verktyg för social 

interaktion mellan individer, där de egna vänlistorna ligger till grund för samspel. Granovetter 

(1973) beskriver att individer inom sociala nätverk kopplas samman genom starka eller svaga 

länkar. De starka länkarna är de som förbinder individer med andra i den närmsta 

omgivningen och med vilka regelbunden och nära kontakt föreligger. De svaga länkarna 

däremot är de som återfinns mellan individer där förbindelsen är ytlig och interaktionen 

oregelbunden. Dessa länkar kan bidra till att koppla ihop individer från olika sociala 

sammanhang vilket leder till att fler individer finns tillgängliga. Individer med svaga länkar 

tenderar även att vara mer heterogena än individer med starka länkar varför sannolikheten är 

större att ny information förmedlas.  

 

Via Facebook skickades sammanlagt 69 meddelanden ut till individer som återfanns på egna 

vänlistor och mottagarna av dessa var alla svaga länkar. Utöver en förfrågan om deltagande i 

en intervju presenterades studiens syfte, praktisk information om intervjusituationen samt ett 

önskemål om vidarebefordran av meddelandet till andra individer lämpliga för studien. De 

utskickade meddelandena resulterade i sju stycken deltagande informanter medan övriga tre 

förmedlades genom individer i den närmsta omgivningen, de starka länkarna.   

Intervjuerna genomfördes under perioden 18/4-18/5- 2010 och ägde rum i informanternas 

hem, på caféer och i olika slags skolmiljöer. Berg Wikander (2005) förklarar att en viktig del i 

intervjusituationen är att informanterna känner trygghet, och då ämnet pornografi kan 

uppfattas vara av en känslig karaktär har platsen för intervjuerna varierat och varit beroende 

av de enskilda individernas önskemål. Längden på intervjuerna har i genomsnitt varit 30-40 

minuter. Vid intervjuns början presenterades studiens syfte, användningsområde och de 

forskningsetiska principerna som följs i studien. Intervjun inleddes med ett antal 

bakgrundsfrågor dels för att skapa förtroende med informanterna, vilket Bryman (2002) 

                                                     
6 http://sv-se.facebook.com/facebook?sk=wall#!/facebook?sk=info  

http://sv-se.facebook.com/facebook?sk=wall#!/facebook?sk=info
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benämner som ”rapport”, men även för att vid analysen kunna sortera data systematiskt. 

Intervjuerna spelades in med en ljudbandspelare, som Kvale och Brinkmann (2009) menar är 

det vanligaste tillvägagångssättet vid registrering av intervjuer. Forskaren kan på detta sätt 

fokusera på allt som ingår i intervjusituationen och även gå tillbaka i det insamlade 

datamaterialet under arbetets gång. Parallellt med inspelningen av intervjuerna i studien 

fördes fältanteckningar över det icke-verbala, som kroppsspråk, mimik och pauser vilket 

enligt Kvale och Brinkmann (2009) är av vikt för att bredda tolkningen av informanternas 

svar.  

3.3.1 Presentation av informanterna 

Studiens informanter är födda under 1970- och 1980-talet, och är vid tidpunkten för studien 

28-39 år. Deras sysselsättning har varit av varierande slag men vid intervjun var 

informanterna antingen studerande eller yrkesarbetande och majoriteten levde i ett 

förhållande. Presentationen av informanterna i studien är begränsad för att värna om deras 

anonymitet, dock ger den en kort introduktion till deras bakgrund.  

3.3.1.1 Informant 1 

Kvinna född under 1970-talet. Den första kontakten med pornografi var genom kompisars 

bröder som hade tidningar med pornografiskt innehåll, men även fynd ute i skogen. Tillgång 

till Internet vid 25 års ålder.  

3.3.1.2 Informant 2 

Man född på 1980-talet. Det första mötet med pornografi var via tidningar med pornografiskt 

innehåll och senare även genom VHS- band som följde med dessa tidningar. Tillgång till 

Internet vid 21-22 års ålder.  

3.3.1.3 Informant 3 

Man född på 1970-talet. I sin ungdom kom mannen i kontakt med pornografi genom tidningar 

med pornografiskt innehåll som återfanns i pappersinsamlingen.  Tillgång till Internet vid 

omkring 19 års ålder.  

3.3.1.4 Informant 4 

Man född under 1970-talet. Genom pornografiska tidningar skedde den tidiga kontakten med 

pornografi. Tillgång till Internet någon gång efter 20 års ålder.  
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3.3.1.5 Informant 5 

Kvinna född på 1980-talet. Det första mötet med pornografi var ofrivillig exponering genom 

reklam med pornografiskt innehåll och i kiosker. Tillgång till Internet vid 15-16 års ålder.   

3.3.1.6 Informant 6 

Man född under 1970-talet. I tidig ungdom kom mannen i kontakt med pornografi via 

tidningar med pornografiskt innehåll och senare även genom VHS- kasetter.  Tillgång till 

Internet vid 24 år.  

3.3.1.7 Informant 7 

Kvinna född på 1980-talet. Det tidiga mötet med pornografi skedde genom tidningar med 

pornografiskt innehåll men även via Internet. Tillgång till Internet vid 21 års ålder.  

3.3.1.8 Informant 8  

Kvinna född på 1970-talet. Den första kontakten med pornografi var genom tidningar med 

pornografiskt innehåll. Tillgång på Internet vid 21 års ålder.  

3.3.1.9 Informant 9 

Kvinna född på 1970-talet. Den tidiga kontakten med pornografi var genom filmer på 

betalkanaler. Tillgång till Internet vid 29 års ålder.   

3.3.1.10 Informant 10 

Man född under 1980-talet. Den tidiga kontakten med pornografi var genom tidningar med 

pornografiskt innehåll som kompisar hade. Tillgång till Internet vid 16 års ålder.  

3.4 Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades till skriftlig form vilket Halvorsen (1992) menar har betydelse för 

att data ska kunna organiseras på ett tillförlitligt sätt. Aspers (2007) talar på liknande sätt om 

vikten av att transkribera det insamlade materialet för vidare bearbetning, i form av kodning 

och analys. Studiens insamlade material transkriberades kontinuerligt efter varje 

intervjutillfälle, och de fältanteckningar som ansågs vara av betydelse för tolkning av det 

empiriska materialet noterades som en del av transkriberingen. Detta menar Kvale och 

Brinkmann (2009) ger en djupare mening av informanternas livsvärld.  
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Kodning är, enligt Kvale och Brinkmann (2009), ett sätt att koppla samman mindre delar av 

en text till en större helhet för att understödja vidare organisering av data. Kodningens 

centrala roll är att jämföra det empiriska materialet för att identifiera likheter och skillnader, 

vilket inledningsvis sker på ett beskrivande sätt för att senare övergå till ett mer teoretiskt. 

Studiens syfte är att undersöka vuxnas föreställningar av pornografi och det kodade materialet 

har legat till grund för en jämförelse könen emellan.   

 

Aspers (2007) menar att kodning av data sker antingen på ett induktivt sätt, där koder som 

används urskiljs direkt utifrån det empiriska materialet, eller på ett deduktivt sätt vilket 

innebär att teorin ligger till grund för hur materialet kodas. Tillvägagångssättet i studien har 

varit abduktiv och utgått från underfrågor till respektive tema 1) Sexualitet, erotik och 

pornografi samt 2) Egna erfarenheter av pornografi.   

3.5 Etiska överväganden  

Vid kvalitativa studier menar Larsson (2005) att etiska överväganden är av särskild vikt då 

information från informanter många gånger är av en känslig karaktär. För att värna om 

individers integritet har vetenskapliga rådet utformat fyra forskningsetiska principer; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet
7
 och till 

dessa har hänsyn tagits i studien. I samband med att informanter söktes gavs en kort 

presentation av ämnet för att ge en övergripande bild av studiens syfte, och en allmän 

förfrågan ledde till ett frivilligt deltagande i enlighet med informationskravet. Informanterna 

upplystes om att deltagandet kunde avbrytas om så var önskvärt. Vidare förklarades 

informanternas roll i studien mer ingående och även resultatets användningsområde. 

Deltagarna gav vid intervjutillfället, enligt samtyckeskravet, sitt godkännande till såväl 

medverkan som återberättanden i form av citat. Information har getts om att deltagandet sker 

på informanternas villkor. Utifrån konfidentialitetskravet har informanternas personuppgifter 

samt uttalanden behandlats förtroligt och en noggrann avidentifiering har gjorts både vid 

transkribering och i redovisning av resultat. Studiens material kommer enbart att användas för 

den aktuella studien, vilket förklaras i nyttjandekravet. Vidare har informanterna erbjudits att 

ta del av det transkriberade materialet innan analys för att undvika känslan av att deras ord 

förvrängs då tolkningen av materialet är subjektiv.   

                                                     
7 http://www.ibl.liu.se/student/bvg/filarkiv/1.77549/Forskningsetiska_principer_fix.pdf  

http://www.ibl.liu.se/student/bvg/filarkiv/1.77549/Forskningsetiska_principer_fix.pdf
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3.6 Metodproblem 

Bryman (2002) redogör för begreppen reliabilitet, validitet och replikation, där reliabilitet 

syftar till om resultatet från en kvalitativ undersökning skulle bli detsamma om den 

genomfördes på nytt. På liknande sätt förklarar Kvale och Brinkmann (2009) begreppet och 

framhäver att informanternas svar kan komma att variera, och vara beroende av vem som 

utför intervjun. Det empiriska materialet i studien är kontextbundet, och knutet till ett tillfälle 

vid en specifik tidpunkt vilket påverkar möjligheten att uppnå fullständig reliabilitet.  

Validitet i sin tur handlar, enligt Bryman (2002), om frågan ifall det som mäts är det som 

forskaren har för avsikt att mäta.  Studiens frågor utgör en ram med intentionen att fånga in 

informanternas föreställningar av pornografi. Utifrån svaren på frågorna skapas den helhet 

som ligger till grund för studiens resultat. Bryman (2002) menar att replikation innebär att 

studien, med hjälp av en tydlig beskrivning av utförandet, ska kunna återupprepas. De olika 

stegen i forskningsprocessen förklaras ingående, vilket resulterar i att studien är replikerbar 

för forskare i framtida undersökningar.  

 

I frågan om bortfall menar Aspers (2007) att det kan föreligga en risk om bortfallet är 

systematiskt. Vid kvalitativa studier är fördelen dock att forskaren på ett tydligare sätt kan få 

en kännedom till varför individer väljer att avstå från medverkan. Mannheimer (2005) talar 

om två slags bortfall, det fullständiga där individen hoppar av ett bestämt åtagande eller det 

interna där individen avstår från att svara på specifika frågor. I studien har det inte 

förekommit något systematiskt eller fullständigt bortfall. Det interna bortfallet har inte märkts 

av i uteblivna svar, men däremot har svaren på vissa frågor ibland varit utsvävande varvid en 

upprepning av frågeställningen har fångat in och lett tillbaka intervjun till dess centrala del. 

 

Pornografi som ämne kan uppfattas vara av en känslig karaktär och kan därmed medföra en 

subjektivitetsproblematik vilket Trygged (2005) menar orsakar att individer svarar utifrån hur 

de vill framstå. På liknande sätt använder Halvorsen (1992) begreppet intervjuar-effekten för 

att beskriva relationen mellan forskare och informant, där informanterna svarar på ett sätt som 

de tror förväntas av dem. En medvetenhet om denna problematik har existerat under studiens 

process, framförallt då intervjuerna har genomförts av forskare av det kvinnliga könet, varför 

helheten av informanternas utsagor legat till grund för resultatet istället för var enskild fråga.     
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Aspers (2007) beskriver tre typer av problematik som kan uppstå i en intervjusituation som 1) 

en maktobalans mellan forskare och informant vilken kan ha en negativ påverkan på 

intervjun, 2) forskaren kan fokusera endast på vissa aspekter av informantens livsvärld och 

negligerar andra och 3) tolkningen av intervjun grundas slutligen på forskarens förförståelse.  

Genom att studiens intervjutillfällen har inletts med ett mera neutralt samtalsämne har en 

eventuell maktobalans kunnat reduceras. Stora delar av samtalen kretsade kring en specifik 

del av informanternas livsvärld men utrymme gavs även till ett vidare resonemang kring 

informanternas erfarenheter. Under processens gång har ett objektivt förhållningssätt 

eftersträvats och detta för att minska den effekt som en förförståelse kan bidra till.  

4. Resultat och analys  

I detta kapitel presenteras en sammanställning av det empiriska material som studiens 

genomförda intervjuer resulterat i. Denna sammanställning är uppdelad utifrån 

intervjuguidens två teman; Sexualitet, erotik och pornografi samt Egna erfarenheter kring 

pornografi.   

4.1 Tema 1: Sexualitet, erotik och pornografi  

Majoriteten av informanterna i studien anser att det finns en skillnad i begreppen sexualitet, 

erotik och pornografi och trots att definitionerna tar sig olika uttryck så återfinns en liknande 

innebörd i begreppsförklaringen.  

 

Alla kvinnorna i studien kopplar sexualitet till den egna personen och det egna begäret. En av 

kvinnorna uttrycker det på detta sätt;  

”… det är jag som tar ställning till min sexualitet, jag kan definiera den gentemot vad andra ser mig 

som men det är jag som definierar den, jag har makten på något sätt.” (Informant 5, kvinna).  

Männen definierar istället begreppet sexualitet som ett mänskligt och biologiskt incitament 

eller som en individs sexuella läggning.  

”… alltså sexualitet det är ju en, det är en biologisk drivkraft, sexualitet finns ju även utanför 

pornografin om man säger ju så.” (Informant 6, man).  
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”Sexualitet … det är ju hur man liksom, ja vad man tycker om och så där liksom … vilket håll man är 

lagd åt, vad man gillar liksom … vilken sexualitet man har … alla är ju olika på den punkten … alla  

tycker ju om olika saker och så där.” (Informant 4, man).  

Majoriteten av informanterna beskriver på ett tydligt sätt skillnader mellan begreppen erotik 

och pornografi. Vissa kvinnor upplevde dock en svårighet att definiera begreppet erotik, men 

resultatet visar på att det har en mer positiv innebörd och en mjukare framtoning än begreppet 

pornografi som kopplas till ord som ”hårt” och ”smutsigt”.  

”… erotik det är något … hur ska jag förklara det då … vackert, sensuellt, mjukt …” (Informant 9, 

kvinna). 

”Pornografi för mig är väl liksom mera så där hårt, alltså typ hur man ska säga … knulla, behov, ja 

om man ska få uttrycka sådana ord liksom.” (Informant 8, kvinna).  

Den övervägande delen av männen anser att erotik kan uppstå i relation med en annan person 

och innefattar känslor. Pornografi ses istället som det som visas på tv och Internet och som 

något ”framställt”.   

”… erotik … låter i mina öron som någonting som är finare … man har ju typ … man delar 

någonting fint med någon annan … man ger en del av sig själv liksom.” (Informant 4, man). 

”… porr det är … det är något framställt, oftast till män. Alltså det är … konstgjort. Porr är tillgjort, 

det är skapat. Skapad upphetsning.”(Informant 10, man). 

”Alltså pornografi är väl bara alltså, det är som att borsta tänderna, alltså det ju mer man är kåt och 

så, så runkar man och sen är det klart liksom.”(Informant 3, man).  

Den övervägande delen av informanterna anser att Internet är den dominerande källan för 

vuxna idag att komma i kontakt med pornografi.   

”… Internet är ju den största … absolut … det är om jag skulle kolla på porrfilm så skulle jag ju 

absolut kunna kolla på en film som finns på någon dator men jag skulle aldrig gå till någon 

videobutik och hyra en porrfilm … det skulle jag aldrig göra.” (Informant 7, kvinna).  

Även betalkanaler tas upp som en betydelsefull källa för pornografin. Majoriteten av männen 

menar dock att tillvägagångssättet för att komma i kontakt med pornografi ser olika ut 

beroende på generation. Medan individer från den äldre generationen i större utsträckning 

köper pornografiska tidningar, hyr filmer och ser på betalkanaler så väljer den yngre 

generationen att söka pornografi på Internet. Flertalet av kvinnorna menar att kontakten ofta 

sker ofrivilligt i form av ”popup–fönster”
8
 med en länk till olika pornografiska Internetsidor. 

Informanterna resonerar kring åldersmässiga skillnader och lika många kvinnor som män 

                                                     
8 Windows förklarar popup-fönster som mindre webbläsarfönster som vanligen konstruerats av annonsörer. 
Dessa fönster synliggörs direkt då en webbplats besöks.                                                           

http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows-vista/Internet-Explorer-Pop-up-Blocker-frequently-asked-
questions  

 

http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows-vista/Internet-Explorer-Pop-up-Blocker-frequently-asked-questions
http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows-vista/Internet-Explorer-Pop-up-Blocker-frequently-asked-questions
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menar att kontakten med pornografi var mer intensiv under deras ungdomsår. Vissa av 

männen uttrycker en känsla av ”avtrubbning” inför pornografin och beskriver att det tidigare 

krävdes en större ansträngning då tillgängligheten på pornografi var mer begränsad.   

” … man fick ju jobba mer för porren när man var yngre än vad man får göra nu, för nu kan man ju, 

jag kan ju sätta på en film när du vill eller vilken film du vill …” (Informant 3, man).  

En del av kvinnorna har idag helt tagit avstånd ifrån det pornografiska utbudet; 

” … jag finner det definitivt ingen, vad ska jag säga … ingen sexuell njutning utöver det hela för att 

jag tycker det bara är en ren jävla porrindustri … nä, för min del går det fet bort kan jag ju säga.” 

(Informant 9, kvinna).  

Fler än hälften av informanterna, oberoende kön, menar att pornografiskt material som bilder 

och filmer påverkar den egna sexualiteten, och då framförallt genom sättet som kvinnor och 

män framställs i material med pornografiskt innehåll; 

” … jag tror inte att någon skulle raka sig mellan benen lika mycket utan pornografi, i alla fall inte 

killar, alltså jag tror att man följer trenderna i porr …” (Informant 3, man).  

Informanterna tror dock att ungdomar påverkas i högre grad av pornografi. Även de som inte 

ser någon påverkan på den egna sexualiteten idag reflekterar ändå över att material med 

pornografiskt innehåll inverkade under ungdomsåren. Synen på hur kvinnor och män 

påverkas av pornografiskt material varierar. Vissa informanter tror inte att det finns några 

skillnader medan andra påtalar att könsskillnader förekommer i själva talet om pornografi; 

”… jag tror nog att kvinnor … tycker att det är lika intressant som oss, fast de är väl inte, de pratar 

väl inte lika mycket om det, lite mer i smyg … det tror jag absolut.”(Informant 2, man). 

” … trots att vi lever i tvåtusentalet att det är väldigt skamligt för en kvinna att säga rent krasst att 

jag är kåt, medan det är mera normaliserat för en man att säga det medan kvinna ska leva i sin lilla 

hysch, hysch värld så att säga. Så att nej det tror jag inte egentligen, nej det tror jag inte, jag tror 

inte att det är någon skillnad faktiskt.” (Informant 9, kvinna).  

Flertalet av informanterna anser att kvinnor och män har olika sätt att se på och tolka 

pornografi.  

”Kvinnor ser det från ett helt annat öga än männen ser det. Dem ser mera, dem tittar mer alltså på 

hur allting framställs, medan männen tittar mera på sexet om man kan uttrycka det så. Tjejerna 

tycker väl mera att det ska finnas en handling och så vidare.”(Informant 10, man). 

”… jag tror att kvinnorna mer jämför sig själv i den akten än vad männen gör … förstår du hur jag 

menar … jag tror att kvinnan ser mera … alltså dels det här med skönhetsideal, hur man ska se ut 

och hur man ska bete sig och allt det här, medan männen bara ser själva akten.” (Informant 8, 

kvinna).  
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4.2 Tema 2: Egna erfarenheter av pornografi 

Nästintill samtliga informanter tror att det är vanligt bland dagens vuxna att konsumera 

pornografi. Den övervägande delen av kvinnorna i studien anser att det finns könsskillnader i 

konsumtionen, dels gällande intensiteten där män använder pornografi i större utsträckning; 

”Ja, alltså jag tror att män tittar mer på pornografi och det är ju också, pornografin är ju manlig.” 

(Informant 7, kvinna).  

och dels att konsumtionen har olika syften för kvinnor och män; 

”… män konsumerar porr på ett annat sätt alltså att jag tror att det blir en mera, nä men jag vet inte 

… såhär avslappning kanske så, sen beror det väl på om man har ett förhållande eller inte liksom, 

vad man ja, hur man konsumerar.” (Informant 1, kvinna). 

Samtliga män menar att könskillnader kan ses i avseendet pornografikonsumtion. Enligt vissa 

av männen har detta att göra med att män har en högre sexualdrift än kvinnor; 

”Det kanske beror på någon hormongrej, nä men killar är kåtare helt enkelt, jag vet faktiskt inte, 

men killar kollar mer på porr, så är det.”(Informant 6, man).  

Återkommande anledningar till att det idag är vanligt att konsumera pornografi, samt de 

könskillnader som kan ses i detta avseende är beroende av faktorer som generation, 

tillgänglighet och sättet som kvinnor och män framställs i pornografiska filmer. En del av 

informanterna anser att det finns generationsskillnader i konsumtionen; 

” … om jag ska räkna typ föräldrar och sådana, den generationen, så tror jag inte att det är så 

vanligt och där tror jag att det är jätteovanligt med en kvinna …” (Informant 7, kvinna).  

Den ökade tillgängligheten på pornografi, då framförallt genom Internets utbredning, menar 

vissa av informanterna i studien har ett samband med vuxnas ökade konsumtion; 

”… det är mer lättillgängligt, det är inte lika enkelt att gå in på närkiosken och köpa en porrtidning 

som det är att surfa i sin egen ensamhet på natten in på någon porrsida.” (Informant 8, kvinna).  

En del av informanterna talar om den skuldbeläggning som ofta följer en kvinna som 

använder pornografi men tror att detta är under förändring. Vidare tas den framställning som 

görs av kvinnan i de pornografiska filmerna upp, och informanterna menar att denna har 

betydelse för hur kvinnor använder pornografi; 

”… i porrfilmer så är det väl mer att… att kvinnorna blir lite förnedrade och så och då tror inte jag 

att för kvinnorna är det inte just den filmen de vill titta på… utan det finns väl andra filmer för… då 

när det kanske är mer jämställt i den.” (Informant 2, man).  

Beträffande vuxnas generella inställning till pornografi, säger en av kvinnorna så här;  

” … en kompis till mig sa till mig, sa en gång så här – man blir jävligt upphetsad av porrfilm ända 

tills man har kommit sen känner man sig bara smutsig och det är ungefär så det känns, tycker jag, det 

är så himla … på spiken, tycker jag att det är någonting som är upphetsande men det är jätte 
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skuldbelagt och det tror jag är mycket för att många filmer är väldigt kvinnoförnedrande.” 

(Informant 7, kvinna). 

Samtliga kvinnor menar att pornografi för med sig känslor av skuld och en orsak till dessa 

känslor är enligt dem själva den kvinnoförnedring som ofta förekommer i pornografiskt 

material;  

”… vissa kan skuldbelägga sig själv, för att man liksom inte kan, man står inte för det… liksom det är 

en förnedring ibland av kvinnor och så står man inte riktigt för det men kanske använder det själv 

ändå, då blir det lite såhär skuldbelagt liksom, det blir lite dubbelt så …” (Informant 1, kvinna).  

samt att talet om pornografi inte anses vara normaliserat;  

” ... hade det varit normalt att prata rent öppet om min sexualitet och vad jag gör i sängkammaren ja 

men, då hade det inte varit några problem alls men det är ju, det är ju väldigt mycket hysch, hysch 

kring … just de här bitarna …”(Informant 9, kvinna). 

Männen i studien talar inte om skuldkänslor men vissa av dem anser att pornografin till viss 

del är tabubelagd; 

” … självklart kan det ju vara, det är lite tabubelagt och allt man inte gör offentligt är ju lite 

tabubelagt.”(Informant 10, man).  

medan andra menar att pornografi är något som vuxna kan tala öppet om; 

” … man skojar om det och liksom ja, nu ska vi gå hem och kika på en p-macka eller liksom någon p-

rulle liksom det är någonting, alltså det är ingenting man hymlar om, nu vet man inte om man gör det 

… alltså du förstår vad.” (Informant 2, man).  

Ett fåtal av informanterna tycker att talet om pornografi är kontextbundet; 

”Först är det jätte förbjudet, sen gör alla det ändå på något sätt liksom. Det är inte acceptabelt på 

jobbet eller i allmänheten, men hemma vid kompisarna bakom stängda dörrar så är det helt okej 

alltså … i stort sett vad som helst liksom … och snacka om det … jag vet inte varför liksom.” 

(Informant 4, man).   

Vissa anser att känslor som skuld beror på faktorer som religion; 

” … vi är inte så religiösa i Sverige liksom, då är vi inte så skuldbelagda.”(Informant 4, man).   

eller ideologi; 

” … ja, i min omgivning kanske det då skulle vara snarare skuldbeläggning, just eftersom det skulle 

vara politiskt inkorrekt.”(Informant 5, kvinna).   

Mer än hälften av informanterna anser att det finns en acceptans rörande vuxnas användning 

av pornografi, där vissa menar att det är helt accepterat medan andra uttrycker att det idag är 

mer accepterat än det var tidigare. Nästan alla kvinnor känner sig kluvna över deras egna 

känslor inför pornografi, och då framförallt pornografiska filmer. Samtidigt som de inte ser 

dessa som helt avtändande betonar de vikten av hur den kvinnliga porraktrisen framställs. En 

framställning som innebär förnedring och tillgjordhet ser kvinnorna som avtändande och de 

har en önskan om att de pornografiska filmerna skulle vara mer framställda till kvinnor;  
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”Jag tänker att det kan vara upphetsande, men som jag sa så tycker jag att det … det går emot 

många utav mina, mina värderingar så det är svårt … och skuldbelagt samtidigt. Jag skulle jätte 

gärna titta på porrfilm om det var mera … på tjejens villkor också, det handlar inte så mycket om den 

kvinnliga orgasmen, utan det handlar om hur män ska komma i porrfilmer.” (Informant 7, kvinna).  

” … då kanske det skulle kunna vara någon slags mjukporr … jag har hört att det finns mer av porr 

gjord mot kvinnor … jag vet inte, jag har inte sett det.” (Informant 5, kvinna). 

Ingen av männen ser pornografi som avtändande men majoriteten ser en utveckling från 

tidigare i livet, då pornografin gav dem ett större utbyte. Detta illustreras med ord som 

”uttråkad”, ”avtrubbad” och ”kräsen”. Vissa av männen säger att det individuella kravet 

gällande innehåll i pornografiska filmer accelererar med tiden vilket kan vara ett problem; 

”När man var yngre då kunde man ju se på tuttar så räckte det liksom men nu, nu räcker det ju inte 

med missionären längre liksom, nu ska man ju se, alltså man när man har sett en sak för mycket så 

söker man sig vidare, så ser man något som är lite grövre, det blir ju grövre hela tiden och det är ju 

det som man kanske är ett problem.” (Informant 3, man). 

Alla männen och majoriteten av kvinnorna anser att det finns fördelar med pornografi;    

”Det är kul … spännande naturligtvis annars skulle det ju inte finnas … ja, fan har man ingen tjej då 

är det väl kul med porr i alla fall, så att absolut.” (Informant 6, man). 

” … på något sätt har man ju ett behov och då kan man ju liksom få till det själv … då behöver man 

inte gå ut på krogen och ragga för att få till det …” (Informant 1, kvinna). 

” … om man varit jättekåt i tre veckor liksom så kan man liksom, man blir framtung, man kan lätta 

på trycket.” (Informant 4, man). 

medan samtliga informanter menar att det finns nackdelar.  Kvinnornas uppfattning är att 

pornografin ger en förvrängd bild av sexualiteten men även av kvinnan; 

” … vad är det som gör män upphetsade, är det silikonpattar och är det undergivenhet, är det att 

vara helt hårfri, är det liksom att vara villig och göra allting … allt sånt där allstå. Det förvränger ju 

din egen möjlighet att upptäcka vad det är som gör dig upphetsad, vad det är som gör dig sensuell 

och vacker liksom. Jag tycker porr binder och leder det som skulle kunna vara jättefint.” (Informant 

5, kvinna).  

Männen tar upp nackdelar som överkonsumtion och behovet av att söka sig till en extremare 

form av pornografi; 

”Ja, det är väl det liksom att det kan vara lite väl grovt ibland liksom och man blir väldigt … ja, 

avtrubbad av det liksom.”(Informant 2, man).   

samt en risk för vissa individer att inte kunna skilja på vad som är fantasi och vad som är 

verklighet; 

” … sådana människor som är så pass sjuka att dem tänder på barnporr och liknande, som inte är så 

psykiskt stabila så att de måste har utlopp för de krafterna liksom i det verkliga livet 

också.”(Informant 10, man).  
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I avseendet huruvida användandet av pornografi har påverkat informanternas egen sexualitet 

har kvinnorna vissa svårigheter att svara på detta. Ett fåtal säger att de idag helt har tagit 

avstånd från pornografikonsumtion;  

”Vad ska jag svara på den, jag har i alla fall kommit fram till att i min sängkammare så ska det inte 

förekomma någon film överhuvudtaget, det är det jag har kommit fram till sen om det har påverkat 

mig negativt eller positivt, det kan jag inte svara för.”(Informant 9, kvinna).   

medan en av kvinnorna framhåller att pornografi har fungerat som en källa att hämta kunskap 

ur; 

”Alltså det kan man ju känna liksom att man, man lärt sig vissa saker, det kan man ju göra genom att 

titta på det liksom, men … påverkar, vad ska jag säga …”(Informant 1, kvinna).  

En annan kvinna poängterar att pornografin har öppnat upp synen på att även en kvinna har 

rätt att vara ”kåt”.  Majoriteten av männen anser att konsumtionen av pornografi har haft en 

positiv påverkan på deras egen sexualitet. En aspekt som en del tar upp är den positiva 

inverkan det kan ha för samlivet i en relation;  

”I mitt liv så är det ju positivt för det innebär ju att vi har fått en … ja, inte en extra krydda men att 

man har liksom experimenterat med saker och vissa saker tycker man om och vissa saker gör man 

inte igen.”(Informant 3, man).  

Vissa av männen kopplar det till den sexualundervisning som förekom i skolan som enligt 

dem var otillräcklig, och ser pornografin som lärorik; 

” … till viss del lärorika … alltså om man ska gå tillbaka till ett löjligt stadium om man kopplar ihop 

det med sexualundervisningen i skolan … alltså om man inte har så mycket sexuella kontakter med 

tjejer då vet du knappt hur kvinnans könsorgan ser ut. Och i skolan får du knappt lära dig det. Det är 

ett bra liksom sätt att lära sig på också, liksom där sitter det och där sitter det och så funkar det.” 

(Informant 10, man).  

En av männen i studien talar om den negativa påverkan som användandet av pornografi haft 

för hans egen sexualitet;  

” … man blir som en jägare typ … man måste jaga nytt varje dag typ. Eftersom beroendet gör att 

man blir så … det är precis som knark. Du tar en dos, du vill ha mer och mer och mer och … sex och 

pornografi är samma sak, desto mer du tar, desto mer vill du ha liksom.”(Informant 4, man). 

Den övervägande delen av kvinnorna använder inte pornografi i vuxen ålder;  

”Jag använder inte det. Jag känner bara liksom såhär att det ger ingenting. Jag känner mer för den 

här närheten om jag skulle behöva så är det mera för närheten. Fast det kanske är mer i vuxen ålder 

också jag har blivit så.”(Informant 1, kvinna).   

Resterande kvinnor använder idag pornografi ensam eller ihop med sin partner. Alla männen i 

studien använder pornografi. Vissa gör det tillsammans med en partner eller i avskildhet; 

” … det är väl i, ibland med sambon … och … när sambon är bortrest … inte alltid men det är väl då 

som det dyker upp.”(Informant 2, man).  
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Nästan alla kvinnor i studien känner till att partners konsumerat pornografi till skillnad från 

männen där endast ett fåtal har vetskapen om detta. Partnerns konsumtion har för de flesta 

kvinnor medfört en negativ känsla;  

” … helt självklart tanken att vem är det han tänder på … är det mig som kvinna eller är det kvinnan 

i filmen han tänder på … och sådana grejer, så att då nej … nej, så det går bort.”(Informant 9, 

kvinna).  

En annan kvinna uttrycker; 

”Nej, det har inte påverkat mig. Och de flesta som jag har varit tillsammans med har väl, ibland har 

man tittat, men de flesta har väl tittat själva och vad de gör när de är själva det skiter jag 

i.”(Informant 7, kvinna).  

För männen har det i stället inte haft någon påverkan eller en positiv sådan;  

” … jag har väl blivit upphetsad av det kan jag tänka mig.”(Informant 3, man).  

Pornografi, anser samtliga kvinnor i studien, är något som de inte kan tala öppet om i 

samhället; 

”Nej, det uppfattar jag inte att folk pratar öppet om … det är just det här med skamkänslorna tror 

jag som folk liksom … och sen tror jag, och sen börjar man prata om det, jag tror att många lever i 

det här - Men Gud, börjar jag prata om det här kanske dem tror att jag gör det. Alltså man vill inte 

bli förknippad med det på grund av att det är fult … ”(Informant 8, kvinna).  

Däremot har inte någon av männen svårigheter med detta, men poängterar att sammanhanget 

är av betydelse;  

”I rätt sammanhang … det är en, det är en del av samhället precis som allt annat men … även här att 

man måste ju, man måste ju bedöma situationen liksom …” (Informant 6, man).   

” … det måste ändå vara på ett visst ställe, på en viss nivå. Jag tycker inte att man ska prata om 

sådant här i kyrkan …”(Informant 4, man).  

Flera av kvinnorna lyfter fram faktumet att de känner sig mer bekväma att prata om 

pornografi med en man, i stället för med en kvinna. Vissa informanter, oberoende av kön, 

framhåller generationens betydelse för talet om pornografi;  

” … jag kan känna att det skulle vara obekvämt att prata med de som tillhör den äldre 

generationen…”(Informant 1, kvinna). 

” … jag skulle ju inte riktigt prata pornografi med min farmor kanske …” (Informant 7, man).  
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5. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vuxnas föreställningar av pornografi varför 

individers tolkningar av begrepp kring detta blir väsentligt. I studien definierar informanterna 

begreppen sexualitet, erotik och pornografi och resultatet visar en tydlig distinktion i hur de 

beskriver sexualitet. Männen i studien menar att sexualitet är något som ligger utanför dem 

själva och som ett mänskligt behov, medan kvinnorna förklarar det som en del av den egna 

personen. Begreppen erotik och pornografi har en liknande innebörd hos kvinnorna och 

männen där erotik ses som något mjukare och pornografi som något hårdare och framställt.        

 

Enligt World Internet Institutes (2009) har det under de senaste 15 åren skett en markant 

utveckling gällande tillgången på Internet, och från att ha varit relativt ovanligt 1995 innehas 

det idag av mer än 80 procent av Sveriges vuxna befolkning. Närmare 20 procent av 

befolkningen uppgav dessutom att Internet var en källa att söka sexuellt material. Denna 

utveckling märks även av i studien då informanterna beskriver att den första kontakten med 

pornografi främst skedde genom ”porrtidningar”, medan de idag uppger att Internet är den 

största källan då individer söker pornografiskt material. Detta kan även sättas i relation till A. 

Hirdmans (2008) resonemang om att material med sexuell karaktär förflyttats i samhället 

beroende av teknologins utbredning. Detta har lett till att det som tidigare förekom i mer 

traditionella sammanhang idag befinner sig i individers direkta närhet, och hård- såväl som 

mjukpornografi har blivit mer lättåtkomligt. Den övervägande delen av männen i studien 

anser dock att sättet som pornografiskt material förvärvas beror på vilken generation 

individen tillhör och att den äldre generationen är mer traditionell i sitt sätt.  

 

Både Giddens (1995) och A. Hirdman (2008) talar om hur kvinnor och män gestaltas i 

pornografiskt material, där fokus ligger på mannens tillfredställelse och där kvinnans kropp 

exponeras för hans njutning. Flertalet av kvinnorna och männen i studien menar att 

framställningen påverkar den egna sexualiteten och flera beskriver pornografi som något som 

är framtaget till män. Kvinnors konsumtionsmönster antas vara beroende av skildringen av 

kvinnan inom pornografin och vissa av kvinnorna uttrycker att de skulle kunna tänka sig att 

titta på ”porrfilm” om den var mer jämlik i sin essens. I likhet med resultatet av Halds (2006) 

undersökning menar kvinnorna i studien att män använder pornografi i större utsträckning än 
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kvinnor. Även situationer för pornografikonsumtion överensstämmer med Halds (2006) 

diskussion, där nästan alla män berättar att användandet sker i ensamhet.  

 

Flertalet av informanterna i studien påtalar de känslor av skuld som följer en kvinna som 

konsumerar pornografi, men antar att detta är en företeelse som är under utveckling. 

Skuldkänslorna kan vara en konsekvens av den socialisationsprocess som Angelöw och 

Jonsson (2000) menar ställer krav på hur kvinnor och män ska bete sig och agera i samhället. 

Y. Hirdman (2001) talar i sin tur om hur reproduktionen av genus bevarar den ”naturliga 

ordningen”, där mannen är norm och kvinnan ständigt är i jämförelse med honom. Samtliga 

kvinnor i studien poängterar att det är svårt att tala om pornografi i samhället medan motsatt 

förhållande för männen råder. Männen undviker dock att tala om pornografi i vissa kontexter 

och en av dessa är då kvinnor är närvarande, varför detta kan ses vara en företeelse som 

bevarar den ”naturliga ordningen”. Utifrån detta kan även en parallell dras till den beskrivning 

av det kontextbundna talet som Risberg och Hansen (2007)  menar överför existerande 

normer till följande generation. Även Foucault (1993) diskuterar talets betydelse och menar 

vidare att det som anses accepterat att tala om väljs ut och genererar olika diskurser. Inom 

sexualitetens diskurs finns vissa förbud som är så kraftfulla att de är svåra att ändra. Detta 

exemplifieras i studien genom uttalanden om att kvinnor fortfarande behöver känna skam då 

de erkänner sin sexuella lust, trots dagens moderna samhälle, och genom att det i vissa 

sammanhang är olämpligt att tala om pornografi inför andra.   

 

Studiens resultat tyder på att det finns likheter och skillnader i kvinnors och mäns 

föreställningar av pornografi. Däremot tycks likheterna i stor utsträckning handla om vilka 

skillnader som finns mellan könen i denna företeelse. Utifrån de genusstrukturer som existerar 

i samhället vidareförmedlas en befintlig uppfattning om hur vuxna individer ska förhålla sig 

till pornografi, vilket till stor del förmedlas via massmedia. Genom att börja tala om kvinnors 

sexuella behov på ett mer öppet sätt blir synen på detta accepterat och i längden normaliserat, 

vilket även formar det pornografiska materialet. Massmedia har inte enbart en påverkan som 

stagnerar rådande strukturer gällande kön och genus, utan öppnar även upp en diskussion 

kring talet om sexualitet och pornografi. Detta kan däremot i större omfattning beröra den 

yngre generationen. Äldre generationer har under uppväxten präglats av en mer traditionell 

syn på kvinnors och mäns olikheter och precis som talet kan detta vara svårt att ändra. Vissa 

män i studien förklarar att det är svårt att tala om pornografi då kvinnor befinner sig i närheten 

då de tror att kvinnor inte godtar detta. Men är inte detta i själva verket en faktor som bevarar 
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rådande genusordning? En gemensam strävan krävs där kvinnor och män tillsammans bör ta 

ställning för att nå en förändring gällande föreställningar av pornografi, och måste tillika bli 

en angelägenhet som sprider sig över generationer.  

 

”… jag är väldigt dubbel när det gäller porr, jag gillar inte porr samtidigt så gör jag det. Det finns 

så himla mycket porr som är så kvinnoförnedrande så att man känner sig gärna jävligt smutsig när 

man kollar på en porrfilm, tycker jag.” (Informant 7, kvinna).  

 

”Det är ju inte det första man kläcker ur sig på jobbet så där att – Ja, i helgen kollade jag på 

porrfilm, men snackar jag med någon kompis och så där att – Ja, men har du sett den där p-rullen, så 

liksom – Ja, jo hon är snygg, sådär. Det är kanske inget man liksom pratar om direkt på jobbet bara 

apropå sådär. Det är nog mera inom kompisgänget så att säga. Oftast när det är kvinnor med i 

bilden så kan man inte prata lika öppet om det, men är det män så har man oftast en jargong som 

man pratar om porr, med lite jargong och lite skämt och lite sådär… inblandat, även fast det är 

allvar också. Men det är just när det är kvinnor med så måste man ta det väldigt försiktigt. Kvinnor, 

tror jag, tar väldigt illa upp av porr. Jag vet att vissa kvinnor gör det och vet man inte deras ställning 

så… är det bättre att hålla käften.” (Informant 10, man).  

 

Denna studie har undersökt vuxnas föreställningar av pornografi ur ett genusperspektiv, och 

en medvetenhet finns att resultatet kan bli annorlunda då en annan synvinkel intas. Under 

studiens gång, och med hänsyn till att Sverige idag är ett mångkulturellt land, har ett intresse 

väckts att se frågan ur ett etniskt perspektiv varför detta är ett förslag till vidare forskning. Det 

skulle även vara intressant att forska vidare och se till vilken påverkan religionstillhörighet 

har för kvinnors och mäns föreställningar av pornografi. 
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7. Bilagor  

7.1 Bilaga 1  

 

Intervjuguide 

 

Vi följer de forskningsetiska riktlinjerna som Vetenskapsrådet har tagit fram   

 

Informationskravet 

 Syftet med vår studie 

 Hur intervjuerna och forskningsresultatet ska användas  

 Frivillig medverkan, samarbetet kan avbrytas  

Samtyckeskravet 

 Informanten har rätt att ställa villkor på intervjusituationen  

 

Konfidentialitetskravet  

 Det som sägs här idag, stannar här  

 Informanternas personuppgifter behandlas förtroligt (intervjusituationen och vid själva 

utskriftsprocessen)  

 Avidentifiera vid transkriberingen av materialet  

Nyttjandekravet 

 Uppgifter ska enbart användas i denna undersökning   

 Få ta del av transkribering, för att inte känna att ord förvrängs 

 

Eventuellt kommer inte hela intervjun i studien användas, utan vissa delar av den. 

Bakgrundsfrågor; (Kön), födelseår, civilstånd, sysselsättning, var växte du upp (mindre 

stad/större stad). När fick du tillgång till Internet? När du var ung hur kom du då i kontakt 

med pornografi?  

Nu börjar intervjun.  

TEMA 1; Sexualitet, erotik och pornografi 
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 Kan man skilja på sexualitet, erotik och pornografi? Hur skulle Du i så fall definiera 

skillnaden? 

 På vilka sätt kommer vuxna idag kontakt med erotiska, pornografiska och/eller 

sexualiserade bilder/filmer? 

 Har Du själv kommit i kontakt med pornografiska och/eller sexualiserade bilder, 

filmer? Var och hur i så fall (t.ex. på Internet)? Om Du inte gjort det, vad beror det på?  

 Tror Du att erotiska, pornografiska och/eller sexualiserade bilder/filmer påverkar den 

egna sexualiteten? (Hur, i så fall)?  

 Är det skillnad på hur män och kvinnor påverkas, tror Du?  

 Övriga kommentarer/ Något annat Du vill tillägga om detta (Sexualitet, erotik, 

pornografi).  

TEMA 2; Egna erfarenheter av pornografi 

 

 Tror Du att det är vanligt bland dagens vuxna att använda pornografi? – Är det någon 

skillnad mellan mäns och kvinnors sätt att se på och konsumera pornografi? 

 Upplever Du att vuxna anser att det exempelvis är genant, spännande, skuldbelagt 

eller accepterande att använda pornografi, eller hur skulle Du beskriva inställningen? 

 Hur ser Dina egna erfarenheter av pornografi ut – (t.ex. inspirerande, avtändande)? 

 Vilka för- och nackdelar finns det med att använda pornografi? 

 Hur upplever Du att användandet av pornografi har påverkat Din egen sexualitet – 

(positivt, inte alls, negativt)?  

 I vilka situationer använder Du själv pornografi – (t.ex. inte alls, ensam, tillsammans 

med andra)? 

 Har Du haft någon partner som använt pornografi? Hur har det påverkat Dig? 

 Anser Du att pornografi är något som det kan talas öppet om?  

 Övriga kommentarer/Är det något Du vill tillägga när det gäller Dina egna 

erfarenheter av pornografi? 

Avslutning;   

Vill Du ta del av forskningsresultatet, (via mejl). Rapporten publiceras i Diva. Kan vi höra av 

oss till Dig igen för eventuell komplettering? Kan vi använda oss av citat från Dig?   
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7.2 Bilaga 2 

 

Facebook meddelande  

 

Hej! 

Jag och en klasskompis skriver en kandidatuppsats där vårt syfte är att undersöka vuxnas syn 

på pornografi. Med tanke på den ökade tillgängligheten på pornografi idag, bl.a. i media och 

på Internet, så vill vi se hur detta påverkar den egna sexualiteten. Vi söker personer som vill 

delta i en intervju som kommer att ta cirka 40 minuter. Tid och plats bestämmer Ni, dock 

inom Stockholmsområdet.  

Vill Ni eller kanske någon Ni känner delta vore vi väldigt tacksamma, så vidarebefordra gärna 

detta meddelande till alla som kan tänkas vilja delta i undersökningen (både män och 

kvinnor).  

 

För vidare information, skicka ett meddelande till mig.  

Stort tack på förhand!  

 

Med vänliga hälsningar  

 

 

 

 


