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Abstract

Due to the fast pace of the developments within the media world reflection on its 

impact on young people and children is a hot topic. To have a successful impact in 

protecting them from media influence that can be harmful there has to be a cohesive 

understanding of the need for protection. On the 9th of June a commission submitted a 

report suggesting that the film – censorship for adults according to the current 

legislation should be abolished; but that the existing protection of children and young 

people should be increased by implementing a new public authority. I investigated

whether the grounds for the decisions in the report on increasing the protection for 

children and young people corresponded with current research. I conducted this search 

by comparing the report with five different studies, focusing on the definition of 

negative media influence and the need to protect against these. Cohesiveness between 

the grounds for the report and the studies were found. The knowledge and 

understanding of the problem in the report had a direct link with some of the studies 

used in my search. I see this fact as an invitation for further research. Also that there

exists a rift between generations and that there is a request for adult presence in and

around childrens use of media. The world of media appears to be a socially 

constructed phenomenon as well as the definition of media influence. The world of 

media is a place that young people are not afraid to be a part of. It appears more 

naturally to those who themselve have developed alongside the development of media. 

Key Words Change of legislation, media influence, increased protection, children and 

young people, needs 
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1 Inledning

Under lång tid har man diskuterat på vilka sätt media påverkar oss, framförallt med 

fokus på en eventuell negativ påverkan. De åsikter som framförs och de resultat

som läggs fram av diverse aktörer är splittrade. I artikeln ”För att du är värd det”,

från tidningen Brus kan man läsa att, ”En storstadsbo möts i snitt av 2000-4000 

bilder per dag. Om vi vill bli kvitt dem måste vi göra aktiva val. Som att sluta köpa 

kvällstidningar och välja bort kabeltv-kanalerna, men då kommer vi ändå att mötas 

av löpsedlarna och reklamen. – Vi har vant oss vid att de kommersiella budskapen 

får ta sådan plats i det offentliga rummet, säger Hirdman. Och att det har 

sexualiserats.”1 Genom att vi exempelvis slår på tv:n eller datorn så öppnar vi en 

kanal där vi är mottagliga för information på bråkdelen av en sekund. Men vad är 

det för information som vi får, och hur påverkar det vi ser och hör oss? 

En av de faktorer som lyfts fram i frågan om negativ påverkan är att sex i stor 

utsträckning blivit ett medel som används allt mer i media för att fånga vår 

uppmärksamhet. Berättelser med sex i fokus blir allt vanligare. Plummer beskriver 

den här utvecklingen på följande vis, ”Today, yet a hundred years further on, the 

modern western world has become cluttered with sexual stories. We have moved 

from the limited, oral and face to face tales told throughout much of history in epic 

poems, songs, and narratives; through the development of a public print inscribing 

sexual stories in limited texts, first for the few and then for the `masses´; and on to 

a contemporary late modern world where it seems that ´sexual stories’ know no 

boundaries. Indeed, every invention – mass print, the camera, the film, the video, 

the record, the telephone, the computer, the ´virtual reality ´machine – has helped, 

bit by bit, to provide a veritable erotopian landscape to millions of lives. The media 

has become sexualised.” 2

I början på året hade en film Sverigepremiär på biografer landet om. Filmen heter 

”Zack & Miri, Make a porno”. Filmen handlar om två barndomsvänner som på 

                                                
1Persson, Anette (2004) Könsroller i medierna. För att du är värd det!, Brus nr 2 <elektronisk>.
2 Ken Plummer, Telling sexual stories, Power, Change and Social Worlds, 1995 s. 3,4.
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grund av ekonomiska svårigheter bestämmer sig föra att göra en ”vuxenfilm”, med 

andra ord en porrfilm. Filmen kategoriseras som en komedi, och i filmens berättelse 

finns en anspelning på romantik bland de två vännerna. Filmen hade en åldersgräns 

på 11 år. En oro och rädsla för hur media påverkar våra barn och unga finns hela 

tiden närvarande. I FN:s Barnkonvention, en konvention som Sverige skrev under

1990 fastställs barnens rättigheter. Konventionen gäller alla världens barn och

genom att acceptera konventionen ställer man sig bakom att införa och införliva 

dessa rättigheter i sitt land och upprätthålla ett ständigt arbete för att förbättra 

barnens levnadsvillkor, men också att skydda deras allmänna rättigheter och här 

ingår barnens rätt till yttrande och friheten att tillgodose sig information.3

                                                
3 FN:s Barnkonvention SÖ 1990:20.  
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2 Bakgrund, forskningsproblem och syfte

  2.1 Bakgrund och forskningsproblem

I Sverige finns det flera statliga organ som arbetar för att värna om barns och ungas 

inflytande och välfärd i samhället i alla dess aspekter och det finns en stor fokus 

kring ungas medievardag. Två av dessa är Ungdomsstyrelsen4 och Medierådet5. 

Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar för ungas tillgång till 

inflytande och välfärd och har till uppgift att ta fram kunskap om ungas 

levnadsvillkor. Deras målgrupp innefattar ungdomsledare, politiker och tjänstemän 

som arbetar med ungdomar. Ungdomsstyrelsen får sina uppdrag från regeringen 

och exempel på sådana uppdrag är ”Attityds och värderingsstudier”6 där unga har

fått svara på frågor som berör de flesta sidorna av deras liv. Man har även 

undersökt vuxnas attityder. 

Genom Medierådet har regeringen skapat ett forum som är menat att ägna sig åt att 

uppdaterar sig kring mediepåverkan i syftet att skydda unga från sådan påverkan 

som man anser skadlig på något sätt. Denna verksamhet består av en kommitté som 

agerar inom regeringskansliet och som arbetar med barn och unga i syftet att 

minska riskerna för skadlig mediepåverkan. Syftet är att öka medvetenheten när det 

gäller medieanvändningen och ta fram både dess fördelar och risker, samt ge råd till 

föräldrar och vuxna som kommer i kontakt med barn och unga i deras arbeten. 

Följande uppgifter faller under medierådets verksamhet: att vara expert när det 

gäller medieutvecklingen och de konsekvenser denna för med sig för barn och 

unga. De ska följa forskningen om mediepåverkan och även bidra till att sprida 

fakta och ge vägledning, driva på mediebranschernas självreglering, arbeta för att 

öka mediekunskapen i skolorna, skydda och stärka de som tillhör dessa 

                                                
4 Ungdomsstyrelsens hemsida, Om Ungdomsstyrelsen <elektronisk>. 
5 Medierådets hemsida, Om Medierådet <elektronisk>.
6 Ungdomsstyrelsen, Unga med attityd: Ungdomstyrelsens attiyd – och värderingsstudie 2007 & Ingrid 
Bohlin [red.] De kallar oss unga: Ungdomsstyrlsens attityd – och värderingsstudie 2003. .
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generationer när de befinner sig i det nya medielandskapet och göra detta genom 

att samarbeta med andra aktörer. De ska vidare följa den internationella 

utvecklingen och delta i internationellt samarbete som faller inom området samt att

de ska ägna särskild uppmärksamhet vid våldsskildringar och pornografi samtidigt 

som de ska ha ett tydligt genusperspektiv.7

I den svenska lagboken återfinns Lag(1990:886)om granskning och kontroll av 

filmer och videogram, som reglerar bland annat åldersgränser vid biobesök. Under 

de 20 år som lagen har funnits har mycket förändrats inom medievärlden och därför 

skapades ett kommittédirektiv den 22 maj 2008 som var menat att se över lagen och 

i synnerhet i förhållande till hur media påverkar barn och unga. Direktivet 

benämndes, Översyn av granskningslagen och skyddet av barn och unga mot 

skadligt medieinnehåll och skadlig mediepåverkan, Dir 2008:62. Under arbetes 

gång har en utredning av kommittédirektivet blivit klar och ett betänkande har lagts 

fram om att ta bort filmcensuren för vuxna helt och hållet i Avskaffande av 

filmcensuren för vuxna, men förstärkt skydd för barn och unga mot skadlig 

mediepåverkan, SOU 2009:51. 

Man vill istället skapa ett förstärkt skydd för barn och unga (i och med att man vill 

ta bort vuxencensuren helt och hållet), men vad ligger bakom beslutet? 

Genom lagar kan man i ett samhälle bestämma om vad som är tillåtet och i vilka 

avseenden man begår ett brott. Man kan stötta önskvärda beteenden och försöka 

motverka beteenden som är mindre önskvärda, men om man i samhället åberopar

en förändring, räcker då lagen ensam till för att kunna skapa den?  

I ”The sociology of law” skriver Cottrell; ”[a] s current problems in adapting 

Western law to cope with the revolutionary consequences of computer technology 

and the information revolution demonstrate, this process of adjustments is often 

difficult and delayed.” Han fortsätter sedan med att skriva; ”[t] he way in which 

social developments are reflected in modern legislation or legal practices is just as 

problematic as the reverse direction of influence.” 8 I enlighet med FN:s

                                                
7Medierådets hemsida, Om Medierådets verksamhet <elektronisk>.
8 Roger Cottrell, The sociology of Law: an introduction, 1992, s. 49.
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Barnkonvention fastställs det bland annat att barnets bästa ska komma i första 

rummet i alla hänseenden. Alltsedan Sverige antog FN:s Barnkonvention har man 

vidtagit olika åtgärder både för att öka kunskapen om konventionen, men också för 

att anpassa vår lagstiftning så att den lever upp till konventionens krav. Innebär det 

att förslaget om avskaffandet av filmcensuren för vuxna, men förstärkt skydd för 

barn och unga är en följd av dessa krav? För att kunna utforma ett skydd för barn 

och unga mot skadlig mediepåverkan behöver vi veta hur den förändring som sker i 

medievärlden faktiskt påverkar dem. 

2.2 Syfte 

Syfte med den här uppsatsen är att diskutera om den kunskap som framkommer av 

aktuell forskning återspeglas i grunderna till besluten om förstärkt skydd i 

betänkandet Avskaffande av filmcensuren för vuxna, men förstärkt skydd för barn 

och unga mot skadlig mediepåverkan SOU 2009:51 som kom ur 

Kommittédirektivet, Översyn av granskningslagen och skyddet av barn och unga 

mot skadlig mediepåverkan, Dir 2008:62.

 Överensstämmer utredningens problemuppfattning och kunskapsunderlag med 

aktuell forskning? 

Detta kommer att göras genom en genomgång av fem olika studier som behandlar 

mediepåverkan hos barn och unga. 

 Följande studier kommer att diskuteras: 

1. ”Våld och pornografi i medierna. Åsikter om medievåldets och 

pornografins påverkan på unga människor 2005”9

                                                
9 Ulla Carlsson, Våld och pornografi i medierna. Åsikter om medievåldets och pornografins påverkan på 
unga människor. 2005. 
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          2. ”Koll på porr – skilda röster om sex, pornografi, medier och unga 2006”10

          3.”Bridging the distance – Children’s strategies on Internet, 2007”11

          4. ”Ungar & Medier, 2008”12

          5. ”Barnen, bris och it 2009”13

                                                
10 Maria Bergström mfl, Koll på porr- skilda röster om sex, pornografi, medier och unga,2006. 
11 Elza Dunkels, Bridging the distance: Children´s strategies on the Internet, 2007.  
12 Medierådet, Ungar & Medier 2008, 2008. 
13 Thomas Jonsland & Åsa Wallentin, Barnen, Bris och It, 2009.
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3 Teoretiska utgångspunkter

3.1 Social konstruktion

Begreppet och det teoretiska perspektivet social konstruktion kommer att användas

i denna uppsats. Social konstruktion innebär enkelt förklarat att faktorer konstrueras 

socialt. Jag har fram för allt tagit hjälp av Peter L Berger och Thomas Luckmann

för att ta fasta på vad social konstruktion innebär och hur det går att applicera på 

det som jag undersöker. I ”The social Construction of Reality, A Treatise in the 

Sociology of Knowledge”14 argumenterar de för att vår verklighet är socialt 

konstruerad och att kunskapssociologi måste analyseras i den process som den 

uppenbarar sig. De utmärker vikten av begreppen ”verklighet” och ”kunskap”.

Verkligheten är något som vi inte kan önska bort, den finns där vare sig vi vill det 

eller inte. Kunskap är något som talar om för oss om ett fenomens riktighet och 

berättar om dess karaktärsdrag.15 Begreppet ”Sociology of Knowledge” översatt till 

Kunskapssociologi ligger som fokus i denna bok. De lyfter fram problematiken 

kring hur man värderat och definierat begreppet sedan det myntades på 1920-talet16

och förtydligar sitt syfte med boken; ”[o] ur purpose in this treatise is a sociological 

analysis of the reality of everyday life, more preciesly, of knowledge that guides 

conduct in everyday life.”17 De lyfter fram den roll som kunskap spelar i samhället 

och på vilka sätt den påverkar hur vi uppfattar och formar vår verklighet.18 Berger 

och Luckmann menar att det finns en dialektal process mellan det vi kan förändra 

och det som bara är och att det är ur denna process som produktionen av vår 

verklighet och av oss själva sker; ”Man is biologically predestined to construct and 

                                                

14 Berger, Peter L and Luckmann, Thomas, The Social Construction of Social Reality. A Treatise in the 
Sociology of Knowledge, 1991.

15 Berger & Luckmann, s.13. 
16 Berger & Luckmann s.16.
17 Berger & Luckmann s.33.
18 Berger & Luckmann, s.207.
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to inhabit a world with others. This world becomes for him the dominant and 

definite reality. Its limits are set by nature, but, once constructed, this world acts 

back upon nature. In the dialectic between nature and the socially constructed world 

the human organism itself is transformed. In this same dialectic man produces 

reality and thereby produces himself.”19

Jag har också tagit fram andras synpunkter kring Bergers och Luckmann´s tankar 

om social konstruktion. Så här skriver exempelvis Kenneth Allan om hur Berger 

tillsammans med Thomas Luckmann definierar vår sociala verklighet, “Berger and 

Luckmann´s definition also implies that we don´t choose this thing called reality; it 

is imposed upon us without an act of will. Notice that it isn´t against our will; 

culture becomes reality for us apart from any intentional act on our part. In fact, 

we´ll see that the way we are folded into a reality, independent of our own volition, 

is part of what makes culture seem objective and real. We learn how to think and 

feel as we are programmed through socialization into a culture. Culture then 

appears natural and real to us, because it is a part and parcel of the way we exist.”20

Allan beskriver vidare enligt Berger och Luckmann att konstruktionen av vår 

verklighet sker i samklang med tre olika faser; externalization, objectivation och 

internalization och att det som gör konstruktionen möjlig är att vi människor inte 

har en naturlig miljö som vi måste förhålla oss till för att överleva, utan att vi hela 

tiden kan skapa nya miljöer att vistas i.21 Det är genom dessa processer som den 

kulturella verkligheten vi lever i och därmed identifierar oss med tar sig uttryck. 

Genom externalization bygger vi vår värld, genom objectivation identifierar vi vår 

kultur och med hjälp av internalization socialiserar vi det vi byggt och identifierat 

och detta framställs för oss då som något naturligt. 22

                                                
19 Berger & Luckmann, s.204.
20 Kenneth Allan, Contemporary Social and Sociological Theory; visualizing social worlds. 2006 ss. 29,30.
21 Allan s. 31.
22 Allan s. 46.
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4 Datainsamling och metod

4.1 Tillvägagångssätt

Jag bestämde mig för att jag ville göra en kvalitativ undersökning och jag visste att 

jag ville att den skulle behandla den ökade användningen av sex i media på något

sätt. För att komma vidare började jag leta på internet och där plockade jag upp 

aktuella diskussioner kring ämnet och olika namn på personer som tycktes vara 

aktiva med att skriva och undersöka ämnet på ett eller annat sätt. På detta sätt kom 

jag i kontakt med Ungdomsstyrelsen och Medierådet. Jag letade även efter 

sekundärt material på socialbeteendevetenskapliga biblioteket, framförallt på 

Genusavdelningen. Där fann jag en del litteratur som behandlade diskussioner om 

sex i olika forum, som jag använde mig av för att arbeta mig fram till ett 

forskningsproblem. 

Slutresultatet av sökandet efter relevant material blev att jag översköljdes av 

information. Frågan om mediepåverkan är inte ett nytt fenomen och därför finns det 

väldigt mycket information att hämta om detta. På grund av att det fanns så mycket 

existerande undersökningsmaterial, bestämde jag mig för att använda detta istället 

för att skapa eget. 

4.2 Innehållsanalys 

På grund av att jag använder mig av sekundärt material har det varit viktigt att 

iaktta en kritisk inställning till detta. Jag har i största möjliga mån ifrågasatt alla 

texters innehåll, utformning och framförallt dess syfte. Trots att en del av materialet 

är grundat på statistik har det varit viktigt att tänka på hur man har använt 

informationen i materialet. Faktumet att många studier är gjorda på uppdrag av 

samma organ, gör det extra viktigt att ha en kritisk inställning för att inte missa den 
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information som går att läsa mellan raderna. Syftet bakom materialet kan vara av 

annan karaktär än vad som är uppenbart vi första anblick. På grund av det 

jämförande element som finns i min undersökning har jag valt att använda mig av 

innehållsanalys.23 Denna analysmetod hjälper mig att plocka fram förekomsten av 

överensstämmande faktorer i SOU 2009:51 och i Studierna 1-5. Analysmetoden 

används främst i analyser där tillvägagångssättet handlar om att kvantifiera något, 

men det behöver inte vara att man avser att räkna eller mäta något redan uttalat och 

speciellt. ”Innehållsanalys kan också användas på ett vidare sätt och inkludera varje 

analys som syftar till att på ett systematiskt sätt beskriva textinnehåll.”24 Det 

systematiska i mitt arbete med mitt sekundärmaterial är att jag ställt upp fem 

stycken frågor som ska svaras utifrån både SOU 2009:51 och Studierna 1-5. Jag 

kommer inte att bearbeta texterna enligt den mall som följer den kvantitativa 

innehållsanalysen och kommer därför följa en kvalitativ innehållsanalys som 

innebär att jag inte behöver uppvisa något mät eller räkneredskap utöver det jag 

nämnt ovan. Ytterligare skäl till val av denna metod är att analysmetoden beskrivs 

som lämplig att använda när man vill finna ett mönster i större material och att den 

är förenlig med andra former av analysmetoder av texter.25 Vilket innehåll man 

söker efter är inte begränsat. I den här uppsatsen kommer jag bland annat att leta 

efter förekomsten av skillnader i värderingar mellan olika källor. Jag kommer också 

att undersöka om samma källa skiljer sig i sina egna värderingar av samma eller 

olika fenomen i samma text. Vidare kommer jag även att reflektera över faktorer 

som objektivitet och saklighet och huruvida det finns någon eller några allmänna

värderingar kring det jag undersöker.26

                                                
23

Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig 

text- och diskursanalys.2005, s. 43.

24 Bergström & Boréus, s. 44.
25 Bergström & Boréus, s.45.
26 Bergström & Boréus, s.47.
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4.3 Motivering och Sammanställning av studierna 1-5 

Jag har valt fem studier, ”Våld och pornografi i medierna, 2005”, ”Koll på porr, 

2006, ”Bridging the distance – Childrens strategies on Internet, 2007”,”Ungar & 

Medier, 2008”, ”Barnen, bris och it 2009” . Gemensamt för alla dessa fem studier

är att de alla tar upp frågor som rör de nya medierna i förhållande till barn och 

unga. De två första har en snävare fokus, med inriktning på våld och pornografi i 

media. De resterande tre diskuterar närmare utvecklingen av den nya teknologin, 

med stor fokus på Internet. Flera av studierna är gjorda på uppdrag av Medierådet, 

något som jag haft i åtanke när jag bearbetat materialet och även när jag redovisat 

och analyserat det. Jag har valt just dessa studier eftersom jag tycker att de

representerar den bredd som jag velat ha för att kunna diskutera kring min 

problemformulering. Jag har valt material som jag anser skapar möjligheten till en 

genomförlig och intressant analys.

På grund av att jag använder mig av redan utarbetat material med färdiga resultat 

och egna analyser och slutsatser har jag valt att presentera dessa fem studier genom 

en kort beskrivning av deras syfte, målgrupp, omfång och utförandet, samt 

slutsatser.

Jag har utvecklat fem frågor utifrån betänkandet SOU 2009:51 Avskaffande av 

filmcensuren för vuxna, men förstärkt skydd för barn och unga mot skadlig 

mediepåverkan. Svaren på dessa frågor kommer jag att använda som en grund i min 

analys. Jag kommer att svara på frågorna utifrån SOU 2009:51 och Studierna 1-5.

Detta har jag valt att göra för att på ett så tydligt sätt som möjligt visa hur 

betänkandet svarar i jämförelse med det som studierna säger om det förstärkta 

skyddet av barn och unga mot skadlig mediepåverkan. Frågorna presenteras efter 

presentationen av betänkandet i avsnitt 5.6.
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4.4 Avgränsningar

Jag kommer att använda mig av ett stort referensmaterial ur utredningen SOU 2009:51

i min analys. Flertalet kapitel är av största relevans, men jag kommer inte att använda 

dem i sin helhet, utan kommer endast att ta till vara på den information som är relevant 

i förhållande till min problemformulering. På grund av att utredningen är ett omfattade 

arbete som inte går att återberätta under rubriken presentation av rättsliga dokument, 

har jag istället valt att referera tydligt i min analys för att man ska kunna följa och 

kunna leta fram informationen till de resonemang som kommer föras fram på egen 

hand. 
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5 Presentation av rättsliga dokument samt frågor 

formulerade utifrån SOU 2009:51

5.1 FN:s barnkonvention SÖ 1990:20

FN:s konvention om barnens rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 

november 1989. Konventionen består sammanlagt av 54 artiklar. I inledningen kan 

man läsa; ”[s] om beaktar att, såsom anges i deklarationen om barnets rättigheter, 

om barnet på grund av sin fysiska och psykiska omognad behöver särskilt skydd 

och särskild omvårdnad innefattande lämpligt rättsligt skydd, såväl före som efter 

födelsen”. 27 I artikel 1 berättar man att konventionen avser alla under 18 år och i 

artikel 3 fastställer man att barn i alla avseenden som berör dessa alltid ska sättas i 

första rummet. Artikel 13 fastställer att barn har en rätt till yttrande och även en rätt 

till att hämta information. I artikel 17 uppmuntrar man spridningen av massmedia 

och att det ska användas för barnets utveckling, men man tillägger i 17 e, att man 

ska uppmuntra utvecklingen av sådana riktlinjer som är till för att skydda barnet 

emot sådan information som kan vara till skada för barnets välfärd. Artikel 34

lägger fram att ett skydd mot sexuellt utnyttjande ska finnas, bland annat mot att 

barn utnyttjas i pornografiska föreställningar och i pornografiskt material och 

artikel 36 förtydligar att man ska skydda barnet mot alla former av utnyttjande som 

kan skada. Följaktligen så står det i artikel 42 att; ”Konventionsstaterna åtar sig att 

genom lämpliga och aktiva åtgärder göra konventionens bestämmelser och 

principer allmänt kända bland såväl vuxna som barn”. Artikel 43 och 44 berättar att 

en kommitté alltid ska finnas och att denna ska presentera 

implementeringsrapporter för att visa hur väl ett land håller sig till att följa barnets 

rättigheter. 

                                                
27 FN:s Barnkonvention, s. 3. 
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5.2 Yttrandefrihetsgrundlagen(1991: 1469)

Denna grundlag är ämnad att skydda yttrandefriheten och har som ändamål att, ”[s] 

äkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt 

skapande”. I lagens kap. 1, 1 § står följande, ” [v] arje svensk medborgare är 

gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, 

television och vissa liknande överföringar samt filmer, videogram, 

ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, 

åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst”.  I 3 § i 

samma kapitel framförs att det inte får förekomma någon granskning av dessa och 

man får heller inte utan stöd förbjuda eller förhindra att något kommer till 

offentliggörande eller sprids bland allmänheten. Det får dock genom lag meddelas 

föreskrifter om granskning och godkännande av rörliga bilder i filmer, videogram 

eller andra tekniska upptagningar som är menade att visas offentligt. För övrigt

består grundlagen av sammanlagt av 11 kapitel och senaste ändring av lagen 

gjordes 2002, men berör inte nämnda paragrafer.

5.3 Lag(1990:886) om granskning och kontroll av filmer och 

videogram

Lagen består av 24 paragrafer och behandlar regleringar som avser filmer som visas 

på bio och som framställs i videoformat när dessa visas vid allmän sammankomst 

eller offentlig tillställning. Det går att läsa i 1 § i kap. 1 att granskning av dessa 

måste ske av statens biografbyrå och måste godkännas innan de får lov att visas 

under föregående omständigheter. I 2 § lägger man fram vissa undantag, som står 

utanför granskningsplikten och det är filmer och videogram som ingår i tv -

program som omfattas av yttrandefriheten. Reklam för en vara eller tjänst är ett 

exempel om det visas vid antingen en varumässa, utställning eller vid ett 

sportsevenemang, men bara om dessa inte sker i samband med en allmän 
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sammankomst. Slutligen gäller också undantaget om de visas inom ett museum 

som ett led i museets normala utställningsverksamhet och är en dokumentär 

framställning. I lagens 4 och 5 paragrafer tar man upp de bedömningsgrunder man 

går efter när man sätter åldersgränserna för det material som omsluts av lagen. Om 

en framställning i en film eller videogram framställs som förråande får det inte 

godkännas för visning. Särskilt hänsyn ska tas gällande närgångna eller utdragna 

skildringar av grovt våld mot människor eller djur, om framställningen skildrar 

sexuellt våld eller tvång samt om skildring av barn i pornografiska sammanhang 

förekommer. De kriterier som måste uppfyllas för att en film eller ett videogram 

ska få visas i åldersgrupperna sju, elva och femton år är att den inte kommer vålla 

dessa någon psykisk skada. 

5.4 Kommittédirektiv: översyn av granskningslagen och skyddet av 
barn och unga mot skadligt medieinnehåll och skadlig 
mediepåverkan, Dir 2008:886

Direktivet 2008:886 beslutades 22 maj 2008. Utgångspunkten för direktivet var att 

nuvarande lagstiftning och insatser skulle anpassas till utvecklingen av nya medier 

och nya medievanor. Direktivet handlade om att se över vilken sorts skydd som 

fanns för barn och unga när det gäller skadligt medieinnehåll och skadlig 

mediepåverkan. Direktivet skulle bland annat behandla identifiering av vilka behov 

som fanns när det gällde skydd av barn och unga mot medieinnehåll och

mediepåverkan som kunde vara skadlig. Denna översyn innefattade en prövning av 

vuxencensuren. Senast man gjorde en översyn i liknande omfattning kring samma 

ämne var på slutet av 1980-talet i Våldsskildringsutredningen, (SOU 1989:22) då 

man beslutade om den nu existerande granskningslagen och att införa Medierådet. 
28 Resultatet av direktivet redovisades den 9 juni 2009 i överlämnandet av 

betänkandet Avskaffande av filmcensuren för vuxna men förstärkt skydd för barn 

och unga mot skadlig mediepåverkan SOU 2009:51. 

                                                
28 SOU 2009:51, s.104. 
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5.5 Avskaffande av filmcensuren för vuxna, men förstärkt skydd 

för barn och unga mot skadlig mediepåverkan, SOU 2009:51 

Den 9 juni 2009 överlämnade ansvariga på kulturdepartementet betänkandet SOU 

2009:51 till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Här ges förslaget om att ta bort 

vuxencensuren på grund av att den i förhållande till yttrandefriheten inte längre fyller

sitt syfte, eftersom en väldigt liten del av all film som ses, är vid offentliga visningar.

Detta ses som en följd av den nya medieutvecklingen. Man menar att en vuxencensur 

idag har en ytterst liten effekt i sitt syfte om att färre våldsskildringar ska finnas 

tillgängliga för allmänheten. Istället kommer ingripanden att ske i efterhand om 

nödvändigt i enlighet med straffrättsliga regleringar. 29 Som en effekt av detta förslag 

förtydligar man att de åldersgränser som finns ska fortgå och man vill att en ny

mediemyndighet ska bildas i takt med att man avvecklar nuvarande Medierådet och 

Statens Biografbyrå. Allt för att stärka skyddet för barn och unga mot skadlig 

mediepåverkan i takt med utvecklingen av nyare medier. På grund av att man även 

avvecklar Statens Biografbyrå kommer den nya myndigheten även att ansvara för 

dennes tidigare uppgift om att sätta åldersgränser på filmer.30 Utredningens syfte följer 

Dir. 2008:886.31 I kapitel 1, 3, 4, 7 och 9 framförallt får man en inblick i arbetet kring 

frågan om förstärkt skydd för barn och unga mot skadlig mediepåverkan. I kapitel 5, 6, 

8, 10, 11, 12 lyfter utredaren fram strukturen av nuvarande lagstiftning och 

verksamma myndigheter som arbetar med dessa frågor samt hur en ny sådan 

myndighet samt lagstiftning skulle se ut och hur de skulle fungera. I kap 2 får man en 

historisk återblick kring frågan om vuxencensuren.32

     

                                                
29 SOU 2009:51, s. 19, 20.
30 SOU 2009:51, s. 21-23.
31 Se avsnitt 5.4 ovan.
32 SOU 2009:51, s. 5-13.
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5.6 Frågor formulerade utifrån SOU 2009:51

Utifrån utredningens syfte och resultat har jag utvecklat fem stycken frågor som jag 

tänker diskutera. Enligt SOU 2009:51 vill man avskaffa vuxencensuren eftersom man 

inte tycker att den tjänar sitt syfte längre och på grund av att film i allmänhet är 

tillgänglig genom andra nyare former av medier. Man vill också stärka skyddet mot 

skadligt medieinnehåll och skadlig mediepåverkan för barn och unga. Miljoner 

frågor dyker upp, men jag har valt att begränsa mig till att se hur detta behov av 

skydd uttrycks i betänkandet, hur man definierar skadlig mediepåverkan och vilka 

resultat man hoppas att få se av dessa åtgärder, för att sedan se hur utredning ställer 

sig till dessa frågor . Sedan tänker jag jämföra de svar jag finner genom att ställa 

samma frågor till studierna 1-5 för att se om svaren stämmer överens med aktuell 

forskning om mediepåverkan. 

     1. Vad är skadligt medieinnehåll och skadlig mediepåverkan? 

     2. Finns det ett behov av att skydda barn och unga mot skadligt medieinnehåll 

     och skadlig mediepåverkan? 

     3. Om fallet är så, hur utmärker sig detta behov?

     4. Hur skulle ett sådant skydd se ut? 

     5. Vilka resultat kan man få av detta skydd? 
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6 Presentation av utvalda studier 1-5

Nedan kommer jag att ge en närmare presentation av de studier som valts ut till   

diskussion i denna uppsats. En kort sammanfattning följer.

     

     6.1 ”Våld och pornografi i medierna, 2005”

Detta är en redovisning av Nordicom33 och Medierådets 2004 års SOM-

undersökning34 sammanställd av Ulla Carlsson. Ett antal frågor ställdes till 

allmänheten om deras åsikter om medievåldets och pornografins påverkan på unga 

människor samt deras inställning till åtgärder, som syftar till att motverka att barn 

och unga utsätts för skadligt innehåll på TV, bio, Internet och i datorspel. Denna 

undersökning var menad att agera som underlag för det arbete som pågår om barns 

och ungdomars mediesituation och mediemiljö.35 I förordet till redovisningen 

lägger man fram att de moderna massmedierna och den ökade utvecklingen av 

teknologi på medieområdet har återspeglat att det finns en oro bland många kring 

hur medierna påverkar barn och ungdomar. Diskussioner kring hur man efterlever 

artikel 1736 i barnkonventionen, som handlar om barnen rätt till informationsfrihet 

har resulterat i frågor om skydd samtidigt som man inte vill hindra eller förbjuda 

barn och unga att ta del av det utbud som kommer ur media. Vidare tillägger man

att det handlar om att istället stärka barn och unga som mediekonsumenter.37

Undersökningen riktades till 6000 personer mellan 15 till 85 år. De rubriker som 

återfinns i undersökningen är följande: mediernas betydelse för våldet i samhället38, 

åsikter om medievåldets påverkan,39 åsikter om pornografi och sex i medierna40och

                                                
33 Nordicom, Nordiskt Informationscenter för Medie – och kommunikationsforskning <elektronisk>.
34 SOM-Institutet, Göteborgs Universitet <elektronisk>. 
35 Carlsson, s. 6.
36 Se avsnitt 5.1.
37Carlsson, s. 5.   
38 Carlsson, s. 8.
39 Carlsson, s. 12. 
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vilka åtgärder som förordas för att minska negativ påverkan av våld och 

pornografi i medierna..41 När det gäller mediernas betydelse för våldet i samhället

skrivs det att avsikten varit att belysa den svenska allmänhetens uppfattning kring 

betydelsen av faktorer utöver media. I det här fallet alkohol och droger, arbetslöshet 

och skola samt föräldrars och kamraters roll. Det visade sig att faktorerna alkohol 

och droger, föräldrar samt kamratinflytande sågs på som de faktorer som hade

störst betydelse för våldet i samhället42, men medierna anses idag ha större 

betydelse för våldsutvecklingen än vad man tidigare ansett. Argument om att 

utvecklingen av medierna har skapat en form av generationsklyftan mellan unga 

och gamla kan vara en bidragande orsak till att man tolkar nya medieformer som en 

fara. Samtidigt visade undersökningen att antalet ungdomar som ansåg att faktorer 

som Internet och Tv- spel hade en betydelse för våldet i samhället hade ökat. 43

Angående åsikter om medievåldets påverkan, hade man frågat om uppfattningen 

både gällande medievåldets inflytande samt egna erfarenheter av sådan påverkan.44

Uppfattningen om vad som kunde vara skadligt rankades Datorspel/TV-spel högst, 

men det var fler kvinnor som ansåg detta. Gällande de egna erfarenheterna av 

negativ påverkan av våld i media hade man definierat negativ påverkan som ökad 

benägenhet hos unga människor att utöva våld, bli aggressiva, känna oro och rädsla, 

få en fördriven verklighetsuppfattning samt att visa bristande medkänsla. 64 – 75 

procent av de tillfrågade höll med om denna definition.45 Detta menade man i 

redovisningen talade för att de tillfrågade var mer övertygade om mediernas 

negativa påverkan än vad som kan säkerställas genom den forskning som fanns

tillgänglig på området.46 Enligt redovisningen är enigheten om att pornografisk film 

har en negativ påverkan på barn och unga relativt stor. Det var betydligt fler 

kvinnor än män som var av denna åsikt.47 De tänkbara följderna av tittande på 

pornografiska inslag i TV, film och på Internet som gav högt antal svar var

                                                                                                                                                
40 Carlsson, s. 16. 
41 Carlsson, s. 22. 
42 Carlsson, s. 8.
43 Carlsson, s. 10. 
44 Carlsson, s. 13.
45 Carlsson, s. 15.
46 Carlsson, s. 16. 
47 Carlsson, s. 19. 
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förvriden uppfattning om kvinnors och mäns sexualitet hos unga människor, 

ändrade sexualvanor bland unga, ökat sexuellt våld i samhället och försvagad 

självkänsla48. Man tog upp argument som att det fanns undersökningar som visade 

att unga människor vände sig till medierna när det gällde frågor om sex, kärlek och 

relationer, men att det också var uppenbart att ungdomar själva alltmer uppfattade

att medieutbudet hade en negativ påverkan på barn och unga.49 De åtgärder som 

ansågs mest effektiva för att minska negativ påverkan av våld och pornografi i 

medierna var etiska regler för mediebranschen. Därefter följde

informationskampanjer för föräldrar och lagstiftning om obligatorisk 

förhandsgranskning.50

6.2 ”Koll på porr – skilda röster om sex, pornografi, medier och unga 

2006” 

”Koll på porr”, är en antologi sammanställd på uppdrag av Medierådet, där

experter har fått komma till tals kring ämnen som rör sex, pornografi och medier i 

förhållande till ungdomar. En del av textförfattarna har klinisk erfarenhet samt 

funderingar kring ungdomars sexualitet och andra har gjort vetenskapliga studier 

om ungdomars erfarenheter av sex och pornografi i medierna. Också denna studie

är ämnad att vara ett redskap för vidare diskussion kring ämnet.”Komplexiteten på 

området framträder tydligt. Här finns information om flickors porrtittande, och om 

nya sex- och skönhetsideal som påverkar både man- och kvinnorollen. Här berörs 

också djupa existentiella frågor, som vilken sexualitet vuxenvärlden anser ”normal” 

eller önskvärd. ”Är jag normal?” - är en allt vanligare fråga från ungdomar.” 51 I 

sju texter skrivna av olika författare, närmar man sig ämnen som; Vad är normalt? 

Genus, makt och pornografi- ungdomars attityder och förhållningssätt till porr, 

Pornografi- och hur man får vara pojke, Medierna och den pornografiska 

                                                
48 Carlsson, s. 20. 
49 Carlsson, s. 21. 
50 Carlsson, s. 25,26.
51 Bergström mfl., s. 7.
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förtjusningen, Ungdom och pornografi- hur pornografi i media används, upplevs 

och påverkar pojkar respektive flickor, Vuxenvärldens oro och Att återförena 

sexualitet med kärleken. 52 I den här studien lades det fram att vuxna inte har 

tillräcklig kunskap om hur ungas medievardag ser ut, speciellt den media de 

kommer i kontakt med genom internet.53 Man lade också fram att det alltmer 

förekommer en liberal inställning bland ungdomar till det innehåll som de får 

genom media och till människors rätt att ta del av detta material.54 Återkommande 

begrepp som tas upp i de flesta av texterna är betydelsen av konstruktion55, normer, 

könsroller och det sexuella utrymmet,56vad pornografin har för betydelse inte 

enbart gällande påverkan, utan också vad närvaron av den och hur vi hanterar den 

säger om oss och samhället i stort.57 Frågan om pornografin ensam kan påverka den 

enskilde i sin sexualitet tas upp i mer än en text.58 I texten ”Ungdom och pornografi 

– hur pornografi i media används, upplevs och påverkar pojkar respektive flickor”, 

var syftet att lyfta fram ungdomars erfarenheter av pornografi,59 och detta har man 

gjort med hjälp av ett kvantitativt underlag.60 Slutsatser om att bland annat Internet 

haft en betydande roll i ökningen av tillgången till pornografi bland unga lyfts fram 

och att det fanns en markant skillnad gällande hur pornografin påverkade pojkar 

respektive flickor. Även att det fanns flera faktorer som gick att urskilja mellan de 

som tittade mer frekvent på pornografi lyftes fram.61 De flesta texter diskuterar 

betydelsen av att fördöma och att det istället är viktigt att vuxna klarar av att 

bemöta ungdomar gällande sådant som de kommer i kontakt med genom medier på 

ett konstruktivt sätt,62 mycket på grund av att vi inte vet speciellt mycket om hur 

pornografi faktiskt påverkar unga idag.63

                                                
52 Bergström mfl., s. 5.
53 Bergström mfl., s. 89.
54 Bergström mfl., s. 38, 46. 
55 Bergström mfl., s. 12, 31, 61, 62, 72, 84, 108, 119.  
56 Bergström mfl., s. 14, 60, 110, 115.
57 Bergström mfl., s. 114.
58 Bergström mfl., s. 15, 43, 73, 117. 
59 Bergström mfl., s. 90.
60 Bergström mfl., s. 89.
61 Bergström mfl., s. 99.
62 Bergström mfl., s. 120.
63 Bergström mfl., s. 135, 73, 41.



25

6.3 “Bridging the distance – Children’s strategies on Internet, 2007”

Detta är en avhandling skriven av Elza Dunkels som syftar till att skapa förståelse 

kring hur unga hanterar de negativa sidorna med den moderna teknologin, så som

internet. Frågor som är centrala i avhandlingen är, ”What do children find negative 

on the Internet? What coping strategies do they use? How have they developed 

these strategies?” Hon har fokuserat på ungas egna åsikter om dessa hot och 

negativa fenomen på Internet och vill att resultatet ska vara applicerbart inom 

skolomsorgen.64 Avhandlingen bygger på intervjuer av 104 barn i årskurs 6, varav 

52 var flickor och 52 pojkar65 där dessa uttrycker sig kring hennes centrala frågor 

och de studier som är inkluderade i avhandlingen är; Net Cultures- What are 

Children and Young People Doing on the Internet? Young People´s Net Cultures, 

The Digital Native as a Student – Implications for Teacher Education, Interviews

with Young People using Online Chat och Children´s Strategies on the Internet. 
66Anledningen till hennes val av studieobjekt var bland annat för att barn i denna 

ålder genomgår en förändring av att både börja högstadiet som att bli tonåringar.67

Dessutom är det högst troligt att de som tog del av intervjuerna inte minns en tid då 

det inte fanns datorer och Internet och därför anser Dunkels att deras synpunkter är 

av stort intresse att undersöka.68 Avhandlingens slutsatser var att de negativa

sidorna av användningen av Internet inte var speciellt påfallande när ungdomarna 

pratade om dessa. Dunkels konstaterade att Internet verkade förhöja ungdomarnas 

liv. De var medvetna om farorna, men uttryckte ingen rädsla för egen del. Istället 

verkade de flesta ha utvecklat strategier mot eventuella negativa sidor, även om det 

inte verkade vara något man delade med sig av till andra ungdomar. Vuxna verkade 

vara ytterst lite involverade i de ungas Internetanvändning och vad de lärde sig 

genom detta forum. 69

                                                
64 Dunkels, s. 11.
65 Dunkels, s. 27.
66 Dunkels, s. 16, 17.
67 Dunkels, s. 27.
68 Dunkels, s. 28.
69 Dunkels, s. 12.
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6.4 ”Ungar & Medier, 2008”

Detta är den tredje studien av sitt slag, som tidigare genomförts 2005 och 2006 för 

att följa unga i deras medievardag. Studien har genomförts av Medierådet. Man har 

genom undersökningen velat få fram en aktuell bild av barns och ungas medievanor 

och sedan jämföra denna med de tidigare studierna. 70 ”Ungar & Medier 2008”,

som är en omfattande studie bygger helt på barn och ungas egna erfarenheter. Den 

är genomförd som en kvantitativ urvalsundersökning med postal enkät med en 

svarsfrekvens på 96 procent. Arbetet pågick mellan den 3 mars till den 19 maj 

2008.71Man har tillfrågat 2000 barn och unga mellan 9-16 år, samt 2000 föräldrar 

om ungas medievardag.72 Man skiljde på barn mellan 9-12 år och unga mellan 12-

16 år i studien eftersom det fanns en tydlig skillnad i hur dessa grupper använde

olika medieformer, men la till att skillnaden minskar. Denna skillnad gällde även 

mellan flickor och pojkar. 73 I undersökningen använder man begreppet 

högkonsumenter. Detta definierar den som spenderar tre timmar eller mer åt en 

medieform under en dag. Detta har man gjort för att undersöka om detta innebar en 

försummelse av andra aktiviteter.74 Resultaten visar på att barn och unga var

relativt nöjda i sin medievardag, att de flesta hade regler kring användningen av 

olika medieformer även om det gällde för fler barn än unga. Andelen som kom i 

kontakt med sex- och porrsajter hade minskat, men en ökad användning av datorn 

istället för tv:n hade infunnit sig. 75 Föräldrar hade en nästintill exakt 

överensstämmande bild av barn – och ungas medievardag,76 men trodde inte att 

barn och unga kom i kontakt med sex – och porrsajter i samma utsträckning som de 

                                                
70 Ungar & Medier 2008, s. 6.
71 Ungar & Medier 2008, s. 7.
72 Ungar & Medier 2008, s. 5.
73

Ungar & Medier 2008, s. 10. 
74 Ungar & Medier 2008, s.8.
75 Ungar & Medier 2008, s. 12.
76 Ungar & Medier 2008, s. 13.
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faktiskt gjorde, men trodde till skillnad från vad barn och unga själv uppgav att det 

mådde dåligt av att se sex och pornografiskt material. 77

     6.5 ”Barnen, bris och it 2009”

    Denna studie utförs av Bris som en del av ett större projekt ”Det unga internet”

som drivs av Medierådet. Studien bygger på Bris webbbaserade verksamhet för 

unga där barn och ungdomar beskriver om sin vardag med Internet, datorer och 

mobiltelefoner och är den tredje av sitt slag.78 Informationen som man analyserat 

är sådan information som Bris tagit del av genom sina olika verksamheter med 

barn och unga och statistik sammanställs kontinuerligt utifrån all sparad 

information, men barnen förblir alltid anonyma.79 Genom Barnens hjälptelefon, 

Bris- mejlen, Bris – chatten samt Bris- forum arbetar Bris för att utifrån FN:s 

barnkonvention och svensk lag att informera barn och ungdomar om deras 

rättigheter och om de instanser som finns i samhället som har ansvar för deras 

välfärd.80 Resultaten visar bland annat att många unga ser Internet som en 

möjlighet till uppmärksamhet och bekräftelse genom att använda bilder, filmer och 

webbcam, och på så sätt stärka sitt självförtroende och att den relativa 

anonymiteten blir något positivt då det gör det lättare att prata om saker som man

tycker är jobbigt. Men man lyfter fram att anonymiteten också kan bidrar till ökad 

utsatthet. Barn uttrycker en stor frånvaro av vuxna i deras medievardag och 

uttrycker även oro och bekymmer kring vuxnas användning av Internet och övriga 

medieformer. 81 Året innan byggde man studien på en textsökning och man har

valt att göra en jämförelse av en liknande textsökning, men har då inkluderat de 

verksamheter som inte fanns vid det tidigare tillfället. Skillnaden i jämförelsen är 

att man enbart använt material från mars-april 2008 i förhållande till hela 2007. 

Man har sedan gjort en läsning av alla mejlsvar, samtalsbeskrivningar och 
                                                
77 Ungar & Medier 2008, s.15.
78 Jonsland & Wallentin, s. 4. 
79 Jonsland & Wallentin, s. 5.
80 Jonsland & Wallentin, s. 6, 7.
81 Jonsland & Wallentin, s. 
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chattloggar från 2008 som noterats under kategorin 

”Datorer/Internet/Mobiltelefoner”. Av 100 it relaterade träffar i textsökningen, 

lästes och kodades alla texter efter dess innehåll och utöver det noterades om 

kontakten beskrev någon uttrycklig närvaro eller frånvaro av förälder eller annan 

vuxen kring det it-relaterade. Slutligen har man tagit med ålder och kön.82

Medelåldern för de kontakter som var it-relaterade i Bris - Mejlen, Barnens 

Hjälptelefon och Bris-chatten var 14,4 år och 80 procent av dessa var tjejer. 83 

procent handlade om datorer och 31 procent om mobiler. Vad gäller dessa siffror 

ser de inga betydliga skillnader från året innan, förutom att kontakter gällande 

mobiler ökat och att andelen kontakter som var sexuellt relaterade minskat.83 I 

Diskussionsforumet däremot ser man en tydlig ökning i antalet kontakter som 

handlade om Datorer/Mobiler/Internet, närmare med 50 procent. Bris själva lägger 

fram att det finns en tendens bland Bris medarbetare att notera en kontakt som It 

relaterad i större utsträckning då det rör sig om kräkningar, hot och övergrepp och 

sexuellt relaterade ämnen än andra, vilket för med sig en viss styrning av 

materialet.84

Studien lägger fram en diskussion kring resultatet med Cecilia Löfberg och Maria 

Soares som ska agera som utomstående experter. Texten är inte skriven av dessa. 

Här lyfter man fram att det finns både positiva och negativa sidor med Internet och 

att barn och unga idag har intagit en annan position genom Internet.85 Det uttrycks

att det har skett en normalisering gällande sexuellt relaterade kontakter på Internet 

som kan komma att krocka med vuxnas föreställningar om barns beteende. 

Löfberg och Soares åsikter om Bris verksamhet uttrycks som positiv och man 

skriver att, ” [b] åda är eniga om att frågorna behöver diskuteras i samma miljö 

som de uppstår i”. 86  Avslutningsvis lägger man fram att man hoppas att studien

kan leda till att vuxna blir mer ansvarsfullt närvarande i den del av ungas vardag 

                                                
82 Jonsland & Wallentin, s. 12. 
83 Jonsland & Wallentin, s. 13.
84 Jonsland & Wallentin, s. 14.
85 Jonsland & Wallentin, s. 21.
86 Jonsland & Wallentin, s. 22.
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som rör Internet, i samma utsträckning som man är närvarande i andra 

sysselsättningar som barn och unga har.87

                                                
87 Jonsland & Wallentin, s. 23.
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7 Analys

Närvaron av social konstruktion88, så som Berger och Luckmann beskriver det gör sig 

gällande när man söker svar på de frågor som jag formulerat för analys och diskussion. 

Om man ser till vad som är skadligt medieinnehåll och skadlig mediepåverkan

uttrycker utredaren i SOU 2009:51 att hon saknar en definition av dessa begrepp i Dir. 

2008:6289 och får därför skapa en egen tolkning. Med hjälp av befintligt material 

pekar hon ut att skadligt medieinnehåll avser utöver olagligt material även annat 

innehåll som kan vara skadligt, som vissa våldsskildringar och pornografi. Taget ur 

Våld och pornografi i medierna90, lägger hon till att även innehållet i stereotypa och 

missaktande skildringar av unga, kvinnor och minoritetsgrupper, hatiska uttryck och 

förödmjukande reklam som potentiellt skadligt.91 Begreppet framställs på så sätt som

en konstruktion av vad vi uppfattar som skadligt i förhållande till olika medier. Att det 

förekommer olika uppfattningar om vad som är skaldigt lyfts fram i flera av studierna 

1-5 och flertalet diskuterar om hur dessa uppfattningar på olika sätt är konstruerade i 

samhället av oss själva. I Koll på porr92 lyfte man fram att ungdomar tyckte det var 

viktigt att man själv fick bestämma om vilket material man ville ta del av.93

Reflektioner kring att vi i samhället lär oss att följa normer som inte bara är till för att 

få samhället att fungera, utan som är konstruerade för andra syften lyfts också fram 

och att dessa socialt konstruerade normer kan skilja sig åt beroende på när och av vem 

dem skapas. Ett exempel som lyfts fram är att det råder olika ideal mellan olika 

generationer94 och detta kan ses som en faktor som kan påverka huruvida man 

uppfattar något som skadligt eller inte. Ett intressant påpekande är den att man lyfte 

fram det faktum att de som deltog i studien Våld och pornografi i medierna var mer 

övertygande om att media hade en negativ påverkan, än vad som med forskning 

faktiskt kunde fastställas vid tidpunkten. Detta kan ses som ett tecken på att våra 
                                                
88 Se avsnitt 3.1.
89 Se avsnitt 5.4.
90 Se fotnot nr. 16 alt. Referensförteckning.
91 SOU 2009:51, s. 189, 111.
92 Se fotnot nr. 17 alt. Referensförteckning.
93 Bergström mfl., s. 46.
94 Bergström mfl., s. 12.
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uppfattningar av vår egen verklighet inte behöver vara styrd av faktisk sanning utan 

kan vara socialt konstruerade i och av vår omgivning och oss själva.  

Utöver definitionen av vad begreppen innebär lyfter hon fram att det endast finns vissa 

tendenser som kan koppla samman att ett visst medieinnehåll kan ha en skadlig 

påverkan hos barn och unga.95 Något som också reflekteras över i studierna. Faktumet 

att det inte finns tillräckligt med forskning och empiriskt material som bevisar att 

medier av olika slag har en inverkan på människor återkommer i flera av studierna 1-

5.96 Man lyfter bland annat fram att det ofta finns invändningar till de resultat som 

läggs fram om mediepåverkan eftersom det anses viktigt att tolka begreppet inte bara i 

förhållande till sig själv utan i förhållande till en mängd olika faktorer som exempelvis 

ålder, kön och så vidare.97 Det empiriska materialet som används som referenser till 

negativ mediepåverkan tycks mest vara våldsrelaterat98 och inte i lika stor utsträckning 

relatera till sexuellt innehåll, trots att det finns en stor oro från vuxna kring detta.

Antydningar på att det finns en negativ påverkan av att titta på pornografi har gjorts

gällande de som tittar väldigt frekvent på pornografi, men också här kan man inte dra 

några slutsatser, endast spekulera.99 Att vuxna oroar sig om hur pornografi i media i 

påverkar utvecklingen av barn och ungdomars sexualitet kan grunda sig i att det inte 

finns någon direkt dialog mellan barn och unga och vuxna gällande detta. Man menar 

att ungdomar i stor utsträckning vänder sig till media för att få svar på sådana frågor 

som de inte känner att de kan tala om med sina föräldrar eller andra vuxna.100

I betänkandet återges tidigare utredningar som tagit upp frågan om censuren för 

vuxna och oavsett hur man ställt sig kring vuxencensuren har man i varje fall betonat 

vikten av ett skydd för barn i form av förhandsgranskning och åldersklassificering. I 

Yttrandefrihetsutredningen från 1977 ansåg kommittén att ett ökat skydd för barns 

psykiska hälsa var av så stort värde att förhandsgranskning också skulle gälla filmer 

med åldersklassificeringen 15 och 18 år, trots att detta innebar en uppoffring av 

                                                
95 SOU 2009:51, s. 162.
96 Bergström mfl., s. 116, 119, 135. 
97 Bergström mfl., s. 73.
98 Bergström mfl., s. 136, SOU 2009:51, s. 161.
99 Bergström mfl., s. 100.
100 Jonsland & Wallentin, s. 19.
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informationsfriheten.101 Förslaget gick inte igenom102, men departementschefen

uttalade sig om att; ”[d] et måste anses mycket angeläget att skydda barn mot psykiska 

skador av olämpliga filmer”.103 Våldskildringsrådet som idag består av Medierådet lade

på uppdrag av regeringen fram ett delbetänkandet gällande övervägande om ifall

åldersgränserna för offentlig visning var i behov av ändring. I En gräns för 

filmcensuren SOU 1993:39 föreslog man vidare ett borttaggande av vuxencensuren 

tillsammans med implementeringen av ytterligare en åldersgräns, 18 år. Utöver detta 

ville man bibehålla övriga bestämmelser intakta. Förslaget om att ta bort 

vuxencensuren och införa ny åldersgräns accepterades inte på grund av att man ansåg 

att gällande bestämmelser fyllde en viktig funktion, både som en markering från 

samhällets sida när det gäller vad som är acceptabelt att visa offentligt och som en 

motvikt mot utvecklingen av våldsinslagen i medierna.104 Att det är viktigt att skydda

barn mot skadlig mediepåverkan och skadligt medieinnehåll är tydligt av dessa 

utredningar precis som i SOU 2009:51. Behovet man talar om i SOU 2009:51 är till 

stor del grundat på potentiell skada, men man räknar också här in beteenden som man 

kan råka ut för i användningen av olika medier, som exempelvis hot och sexuella 

trakasserier.105 Eftersom SOU 2009:51 har hämtat sin information från bland annat 

Medierådet och Nordicom106, för att få svar på frågan om vad som är skadligt 

medieinnehåll och skadlig mediepåverkan, finns det en direkt överensstämmelse med 

en del av de studier som jag valt ut, inte bara kring definitionen av dessa begrepp, men 

också kring vilket behov det finns av att skydda barn och unga mot dessa. 

Direktivet 2008:62 som delats ut till utredaren handlar bland annat om att identifiera 

behovet av skydd för barn och unga mot skadligt medieinnehåll och skadlig 

mediepåverkan. Eftersom SOU 2009:51 har använt sig av befintligt material och inte

av någon för ändamålet representativ grupp barn och unga ser man återigen likheter 

                                                
101 Se avsnitt 5.1.
102 SOU 2009:51, s. 52. 
103 SOU 2009:51, s. 53.
104 SOU 2009:51, s. 55.
105 SOU 2009:51, s. 197.
106 SOU 2009:51, s. 189.
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mellan utredningens kunskapsunderlag och studierna 1-5 om hur detta behov utmärker 

sig107.

Konsekvent i studierna 1-5, lyfter fram att det finns en växande oro bland vuxna om 

hur media påverkar barn och unga och att man anser att det finns ett behov av att 

skydda barn och unga från sådant. Desto färre lyfter fram att det finns ett behov av 

skydd mot medieinnehåll och mediepåverkan som uttryckts direkt från barnen och 

ungdomarna själva. Istället är det betydligt fler som lyfter fram att barn och unga 

själva inte är lika oroliga över den påverkan som media har och inte heller i lika stor 

utsträckning kommer i kontakt med sådant material som definieras som skadligt.108 En 

anledning till att oron skiljer sig mellan dessa olika grupper kan ligga i det faktum att 

barn och unga idag har vuxit upp som en del av den mediala utvecklingen.109

Delaktigheten som barn och unga har med media idag kan vara en bidragande faktor 

till att de inte är lika oroliga som de generationer som inte vuxit upp med dessa medier 

eller inte har en lika stor delaktighet i utvecklingen av dessa. Medias målgrupp 

uttrycks som att vara de unga110 och detta kan bidra till ett visst utanförskap för äldre 

och av det kan också ett orosmoment skapas på grund av att man inte har kunskapen. 

Elza Dunkels lyfte till exempel fram att barnen i hennes studie uttryckte sig om att ha 

utvecklat strategier kring hanteringen av Internet. Detta tyder på att det finns en viss 

medvetenhet om att faror kring detta medium faktiskt finns. Något som återkommer i 

alla studier är frånvaron av vuxna i barn och ungas användning av de nya medierna. 

Detta i sin tur kan förklara varför vuxna har en större oro än de unga kring media.   

Behovet av förstärkt skydd grundar SOU 2009:51 främst på uttalanden från 

Barnombudsmannen och den sammanfattade slutsatserna som lades fram av FN:s 

barnrättskommitté år 2005. 111 Här handlar det också om en oro över 

lättillgängligheten av våldsrelaterat och pornografiskt material. 

För att förbättra det skydd som redan existerar läggs ett förslag fram om att skapa en 

ny myndighet som ska ersätta Medierådet och Statens Biografbyrå112 . Myndigheten

                                                
107 SOU 2009:51, s. 43.
108 Bergström mfl., s. 38.
109 Carlsson, s. 10.
110 Bergström mfl., s. 74.
111 SOU 2009:51, s. 194,195.
112 SOU 2009:51, s. 213.
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ska arbeta med dessa verksamheters tidigare uppgifter samt samarbeta med andra 

myndigheter när det gäller sådana frågor som handlar om skyddet av barn och unga 

mot skadlig mediepåverkan.113 Utredaren menar på att de medel som finns till hands 

för att förhindra en negativ påverkan främst är lagstiftning, information och 

utbildning, branchöverenskommelser samt forskning.114 Fast en bedömning görs om att 

det inte främst är en ökad lagreglering på medieområdet som kommer bidra till ett 

bättre skydd för barn och unga mot skadlig mediepåverkan, utan att den nuvarande 

regleringen behöver istället kombineras med andra åtgärder för att på så sätt skapa ett 

effektivt skydd.115   

Det skydd som föreslås i studierna 1-5 handlar också om att man i första hand inte vill 

begränsa barn och ungas användning eller delaktighet av dessa medier, utan man lyfter 

fram att man vill bidra till att öka medvetenheten bland såväl barn och unga som hos 

vuxna. Man menar på att en ökad medvetenhet kommer att bidra till att man kommer 

klara av att använda medier utan att utsättas för skadligt medieinnehåll. Genom att 

barn och unga lär sig att ha en mer kritiskt förhållningsätt till media kommer man 

också att motverka en negativ mediepåverkan. Man kan se en överensstämmande bild 

av hur man vill gå tillväga för att skydda barn och unga och vilka resultat man vill se 

komma ur detta skydd. Man vill hjälpa barn och unga till att bli medvetna 

mediekonsumenter. Men något som inte kommer fram i studierna till skillnad från 

SOU 2009:51 är vem som ska sköta utformningen av de skydd som man föreslår. SOU

2009:51 är tydlig med att man vill bilda en ny myndighet som ska sköta de uppgifter 

som Medierådet och Statens Biografbyrå tidigare haft och utöver det allmänt förbättra 

sin verksamhet, men att den ska ligga under ledning av en myndighetschef, men att det 

ska finnas tillsyn av verksamheten. Förslaget har mottagit vissa invändningar från 

Medierådet själva. De menar på att det finns risker i utvecklingen av en ändamålsenlig 

förvaltningsmyndighet116 med tillhörande tillsynsuppgifter som kommer att påverka 

                                                
113 SOU 2009:51, s. 214.
114 SOU 2009:51, s. 190.
115 SOU 2009:51, s. 196. 
116 SOU 2009:51, s. 214.
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det goda samarbete som finns för tillfället mellan Medierådet och andra viktiga 

aktörer.117

Övrigt anser utredaren i SOU 2009:51 att förhandsgranskningen av filmer som ska 

visas för barn fortfarande ska fortsätta enligt tidigare lagbestämmelser, då man till 

skillnad från censuren för vuxna inte anser att detta strider mot yttrandefriheten eller 

går emot de bestämmelser som finns i barnkonventionen, men tillägger ett förslag om 

ändring av vad man bör utgå ifrån när man sätter åldersklassificeringen118.  Utredaren 

menar att till skillnad från nuvarande lagstiftning ska man istället för att utgå från en 

bedömning av om framställningen kan vålla barn i den aktuella åldersgruppen psykisk 

skada ska man utgå ifrån i vilken utsträckning en framställning kan vara skadlig för 

barn i olika åldrar.119  

                                                
117 SOU 2009:51, s. 216.
118 SOU 2009:51, s. 21.
119 SOU 2009:51, s. 22.
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8 Slutsatser

Jag anser att utredningens problemuppfattning och kunskapsunderlag överensstämmer 

till stor del med de studier som jag diskuterat. Grunderna till det beslut som man tagit i 

SOU 2009:51 om att förstärka skyddet för barn och unga återspeglas frekvent i 

studierna. I utredningen och studierna diskuterar man likartade saker. Faktum är att en 

del av de studier som jag valt att diskutera också har använts som hjälpmedel i SOU

2009:51. Medierådet är den myndighet som ligger bakom flera av studierna 1-5 och i 

utredningen har man valt att använda sig av kunskap från denna myndighet för att få 

en bild av problematiken kring mediepåverkan. Detta visar inte bara på att frågan om 

mediepåverkan är en angelägenhet som sköts av staten, men också att det finns en 

direkt länk mellan dessa. Medierådet som agerar på uppdrag av staten, producerar en 

stor del av det material som går att hitta om mediepåverkan. Detta faktum kan ha en 

stor inverkan på de resultat och slutsatser som läggs fram. En stor del av materialet är 

uppbyggd som statistik, men långt ifrån allt. Vad man väljer att lägga upp på sin 

hemsida och vilka ämnen som man väljer att beröra kan vara styrt efter ett visst 

intresse och ändamål. För att kunna dra några slutsatser om det måste man undersöka 

Medierådet närmare, något jag inte gjort i denna uppsats, men vikten av att ifrågasätta 

varifrån och av vem informationen kommit ifrån är viktigt. Det tydligaste exemplet på 

detta är komplexiteten kring definitionen av begreppet skadligt medieinnehåll och 

skadlig mediepåverkan. För att kunna utveckla ett skydd mot dessa måste man inte 

bara veta hur förändringarna i media påverkar barn och unga, men också vad de 

betyder. Det är här som det blir klurigt. Vad som anses som skadligt medieinnehåll är 

inte generellt för alla och hur ett visst innehåll påverkar är inte heller generellt, vare 

sig det är på ett negativt eller positivt sätt. Det finns tecken på att uppfattningar i 

allmänhet kan skilja sig mycket, speciellt mellan olika generationer och detta på grund 

av att vi i olika sammanhang och i olika tider formar nya konstruerade normer för att 

passa vår tid, vår verklighet. Denna problematik existerar i flertalet av studierna och 
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det tas även upp i SOU 2009:51 som inledningsvis betonar att det inte finns någon 

definition av vad skadligt medieinnehåll eller skadlig mediepåverkan är. 

Jag känner verkligen att jag under arbetes gång gjorde mitt yttersta för att hitta något

avvikande. Jag ville upptäcka att besluten som man tagit i utredningen inte hade 

validitet gentemot forskningen, eller att forskningen i sig hade något 

uppseendeväckande att säga, men det blev varken det ena eller det andra. Istället fann 

jag att utredningen och studierna stämde överens med varandra väldigt väl. Nästan för 

väl tänkte jag. Det faller tillbaka på det som jag nämnt flera gånger, nämligen att 

många av de studier som jag använt mig av har samma uppdragsgivare, Medierådet. 

Att en statlig myndighet har så många fingrar med i spelet som i detta fall gör det svårt 

att dra en hundraprocentig slutsats om huruvida det finns en överensstämmande bild 

av utredningens problemuppfattning och kunskapsunderlag i jämförelse med aktuell 

forskning. Om forskningen är lika med utredningen, vad är det då jag jämför?

Det mest intressanta som vuxit fram av mitt arbete är att det finns en tydlig markering 

om vilka det är som anser att det finns ett behov att skydda barn och unga mot skadligt 

medieinnehåll och skadlig mediepåverkan och det är inte barnen och ungdomarna 

själva. Barn och ungdomar idag är en del av de nya mediernas värld. De har vuxit upp 

tillsamman så att säga, de är vänner. De flesta unga idag kan nog inte ens föreställa sig 

en värld utan de medier som finns till hands för dem. Precis som i de flesta 

vänskapliga relationerna lär man känna varandra mer och mer med tiden, både det 

positiva och det negativa och det verkar vara precis det som sker mellan barn och unga 

idag och deras relation till media. Det som efterfrågades i både utredningen och i 

studierna var att vuxna generellt behöver vara mera närvarande i barn och ungas 

medievardag för att minska generationsklyftan, och öka förståelsen kring hur barn och 

unga faktiskt påverkas av media, men också att barn och unga själva blir mer kritiska 

mediekonsumenter. 

Sammanfattningsvis visar detta på att det tycks existera en socialt konstruerad värld 

kring media som barn och unga är relativt nöjda med. Vare sig de är medvetna eller 

inte om hur världen de lever i fungerar, så är de inte rädda för den, eftersom den för 
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dem framställs som något naturligt.120  Utöver detta tycks det också existera en socialt 

konstruerad uppfattning om att media har en negativ påverkan på barn och unga. 

Precis som man kan se på vår verklighet och hur vi uppfattar den som något socialt 

konstruerat kan man också tänka sig att verksamheter, så som Medierådet också kan 

uppfattas som sådan. Om utredningens problemuppfattning och kunskapsunderlag om 

mediepåverkan på barn och unga bygger på den problemuppfattniing och ett

kunskapsunerlag som kommer direkt från Medierådet anser jag att man behöver 

studera Medierådet närmare för att ta reda på mer exakt hur de arbetar för att se hur 

deras problemuppfattnignar och kunskapsunderlag kommer till. Innan man gör det är 

det svårt att dra några slutsatser om mediepåverkan som sådan. Men att det finns ett 

överenstämmande mellan utredningen och studierna råder det ingen tvekan om i detta 

fall.

                                                
120 Se avsnitt 3.1.
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