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Sammanfattning  

Pornografiskt material är idag mer etablerat och tillgängligt än någonsin. Hur den 

ökade förekomsten, spridningen och konsumtionen av pornografi påverkar ungdomar präglas 

av såväl olika åsikter som forskningsresultat. Med frågeställningen “Hur arbetar sexologer i 

sin profession med ungdomar/unga vuxna i frågor som rör pornografi?” var syftet med den 

här uppsatsen att utforska hur professionella uppmärksammar, bemöter och hanterar unga 

människors tankar, funderingar och även eventuell problematik som antas vara kopplat till 

pornografi. Sex semistrukturerade intervjuer genomfördes med sexologer verksamma inom 

området. Utifrån kvalitativ metodologi med socialkonstruktivistisk epistemologisk ansats 

utfördes sedan en tematisk analys av datamaterialet som ledde fram till formuleringen av tre 

övergripande teman. Under resultatets olika teman framgår att en stor del av sexologers 

arbete går ut på att sakligt normalisera och avdramatisera ungdomars pornografirelaterade 

skuld, skam och oro orsakade av bland annat polariserade debatter, vuxnas okunskap, 

samhälleliga normer och stereotyper utifrån bland annat kön. De huvudsakliga slutsatser som 

dras är att sexologers arbete till viss del verkar försvåras på grund av bristande sex- och 

samlevnadsundervisning i skolor och för lärarstudenter, nyanserad forskning samt 

evidensbaserade samtalsmetoder anpassade för just arbete med ungdomar i frågor om 

pornografi.  

 

Nyckelord: Pornografi, ungdomar, unga vuxna, sexologer, sexualitet, socialkonstruktivism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Pornographic material is more established and available than ever before. There are 

different opinions and research findings on whether pornography has an impact on 

adolescents or not, especially due to its increasing occurrence, distribution, and consumption. 

The research question for this study was “How do sexologists professionally work with 

adolescents/young adults with questions regarding pornography?” The purpose was to 

investigate how sexologists observe and manage young people’s thoughts, questions, and 

potential problems associated to the consumption of pornography. The study was conducted 

with a qualitative methodology with social constructivist epistemology. Through six semi-

structured interviews with sexologists, a thematic analysis was carried out and resulted in 

three themes. The result indicated that sexologists spend most their time in attempts to 

normalize and defuse adolescents’ feelings of shame, guilt, and concerns related to 

pornography use. These concerns were thought to have been created by the polarized debates, 

adult’s ignorance, social norms and stereotypes. In conclusion, the work of sexologists seems 

to be somewhat aggravated by the insufficient and/or lack of sex education in schools and for 

teacher students, nuanced research, and systemized dialogue methods based on evidence 

specifically adapted to the work with adolescents and questions regarding pornography.  

 

Keywords: Pornography, adolescents, young adults, sexologists, sexuality, social 

constructivism 
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Introduktion 

Hela nittiosex procent av alla tonårskillar och femtiofyra procent av alla tonårstjejer i 

Sverige har någon gång konsumerat pornografi (Mattebo, 2014). Oxford Dictionaries 

beskriver begreppet pornografi som ”Tryckt eller visuellt material som innehåller explicita 

beskrivningar eller visning av sexuella kroppsdelar eller aktivitet i syfte att stimulera sexuell 

upphetsning” (Merriam-Webster, u. å). Sådant pornografiskt material anses allt mer 

“rumsrent” och sprids idag i samhället via bland annat internet, sociala medier, reklam, tv och 

tidningar (Månsson & Söderlind, 2004). Den samhälleliga debatten kring pornografi är idag 

oerhört splittrad och den ökade exponeringen tycks medföra att pornografi blivit något alla 

tvingas ta ställning till (Löfgren-Mårtenson & Månsson, 2006). Det som går att konstatera är 

att debatten om och konsumtionen av pornografiskt material är emotionellt laddad och skapar 

en rad känslomässiga reaktioner hos individer. 

Trots många starka åsikter, pornografins lättillgänglighet och ungdomars höga 

pornografikonsumtion visar studier att många unga aldrig har pratat med en vuxen om 

pornografi (Mattebo, 2014). Vuxna tenderar att oroa sig för ungdomars pornografikonsumtion 

men samtidigt sakna kunskap, mod och verktyg för att diskutera denna oro direkt med den 

berörda (Ahlin & Stigberg, 2016). I Sverige finns det däremot många ungdoms- och 

sexologmottagningar där utbildade vuxna dagligen arbetar med frågor rörande pornografi. 

Med sig har de professionella sexologer och sexologiskt utbildade med ordförråd och trygghet 

som visat sig resultera i att ungdomar i större utsträckning pratar om ämnen som i övriga 

samhällsarenor ofta anses tabubelagda, däribland pornografi (Hammarén & Johansson, 2005).  

De metoder och strategier som idag används av professionella sexologer för att tala 

om pornografi med unga är dock författarna veterligen inte systematiskt beskrivna. En 

kartläggning av hur deras arbete med unga i frågor om pornografi ser ut kan tänkas bidra med 

värdefull information och bredare kunskap hos såväl sexologer som andra professionella, 

föräldrar och vuxna i behov av kunskap, metoder och strategier. Med det här som 

utgångspunkt belyser denna uppsats sexologens roll i samtal om pornografi och pornografins 

roll i ungdomars liv.  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att utforska hur verksamma sexologer uppmärksammar, bemöter 

och hanterar unga människors tankar, funderingar och eventuell problematik som kan antas 

vara relaterad till pornografi. Förhoppningen är att kunna kartlägga den kompetens och de 
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strategier som sexologer har och på så vis även hjälpa andra professionella i arbetet med 

ungdomar/unga vuxna i frågor relaterade till pornografi. Den psykologiska inriktningen 

förväntas bidra med en grundläggande förståelse kring varför människor tänker och agerar 

som de gör i pornografirelaterade områden. Frågeställningen för studien är: Hur arbetar 

sexologer i sin profession med ungdomar/unga vuxna i frågor som rör pornografi? 

 

Teoretiskt ramverk 

I denna del kommer centrala begrepp och teorier som ligger till grund för uppsatsen att 

definieras. Även tidigare forskning kring pornografi, ungdomar och andra relevanta aspekter 

kommer att definieras och kortfattat beskrivas.  

 Socialkonstruktivism. Denna uppsats utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

då åskådningen ses som relevant och bidragande för en djupare förståelse och analys av frågor 

rörande exempelvis sexualitet (Löfgren-Mårtenson & Månsson, 2006). 

Socialkonstruktivismens främsta frågeställning är enligt Wenneberg (2010) hur det över 

huvud taget är möjligt att veta något. Utgångspunkten är att människan ständigt skapar och 

använder kunskaper om verkligheten i sin vardag och att hon har kunskaper om såväl den 

fysiska, naturliga verkligheten som den sociala verklighet hon ingår i.  

Socialkonstruktivism som kunskapsteori fokuserar främst på hur den sociala kontexten 

påverkar människans kunskap (Wenneberg, 2010). Tanken är att den subjektiva sociala 

verkligheten består av många olika institutioner som är socialt konstruerade. En av dessa 

institutioner är enligt socialkonstruktivismen språk, språk som redan på förhand strukturerar 

verkligen för människan. Även känslor, prestationsnormer, grupptryck och liknande är 

medverkande i formandet av människans kunskap om verkligheten.  

Med en syn på människan som formad av sociala sammanhang har det 

socialkonstruktivistiska synsättet växt fram som en kritisk röst även inom det 

socialpsykologiska fältet och på många sätt utmanat den traditionella psykologin, som främst 

fokuserar på individualistiska, essentialistiska och intrapsykiska aspekter av mänskligt 

beteende (Burr, 2018). Med åsikter om kunskap som något historiskt och kulturellt bundet ses 

ofta Gergen (1973) som grundare till det socialkonstruktivistiska synsättet i det psykologiska 

fältet. Gergen menar att det är nödvändigt att se bortom individen och fokusera på sociala, 

politiska och ekonomiska sfärer för att förstå socialt liv. Slutsatser om mänskligt beteende och 

samhälleliga företeelser beskrivs av Gergen som meningslösa, då den enda slutsatsen som kan 

dras är att dessa är under konstant förändring.  
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Sammanfattningsvis för den socialkonstruktivistiska teorin med sig en reformation av 

var det innebär att forska inom samhällsvetenskapliga fält. Konceptuella hörnstenar inom den 

traditionella psykologin, såsom objektivitet och värdefrihet blir härigenom starkt ifrågasatta. 

Sexualitet och kön som sociala konstruktioner. Tätt sammanvävt med 

socialkonstruktivistisk ansats och relevant för studien är uppfattningen om sexualitet, kön och 

heteronormativitet som socialt konstruerade områden (Johansson & Lalander, 2018). En 

social konstruktion kan förklaras som den verklighet människan skapar och återskapar genom 

förväntningar på såväl sig själv som på sin omgivning. Lewin (2010) menar att de olika 

uppfattningar och föreställningar som finns kring kön påverkar synen på hur en “bör” förhålla 

sig till sexualitet. Människor tenderar att förhålla sig på olika sätt, både till sin egen sexualitet 

och till sexualitet i en mer allmän betydelse, eftersom olika innebörder har skapats beroende 

på om personen är exempelvis man eller kvinna. Rubin (1992) menar att det västerländska 

samhället präglas av en syn på sex och sexualitet som en farlig, negativ och destruktiv kraft, 

något som tabubelägger likheter och förstärker skillnader mellan kön ytterligare.   

Relevant för området är också begreppet sexuella script som användes för första 

gången av Gagnon och Simon (1973) med syfte att konceptualisera människans sexualitet 

som socialt och kulturellt bestämd. Författarna beskriver sexualiteten som styrd av script, eller 

manus, som anpassas efter skiftande samhällsnormer. Manus lär människan förstå meningen 

med interna tillstånd, organisera sekvenser av specifika sexuella handlingar, koda nya 

situationer, begränsa sexuella responser och sammanväva icke sexuella aspekter av livet med 

specifika sexuella upplevelser. Johansson och Lalander (Red.) (2003) menar att människans 

ungdomsperiod idag är en utmanande och komplex tid och beskriver formandet av sexuella 

script enligt följande:  

 

Ungdomar befinner sig i dag i ett spänningsfält mellan en striktare sexual-

moral och en sexuell frigjordhet mellan könsförtryck och jämlik sexualitet 

och mellan att utforma nya typer av sexualitetsmönster och att falla in i 

gamla sociala former (s. 18).  

 

Socialkonstruktionistisk teori i relation till pornografi. I linje med Gagnon 

och Simons scriptteori har Löfgren-Mårtenson och Månsson (2006) kartlagt 

upplevelser av just pornografiskt material och därigenom identifierat ett 
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pornografiskt script. Detta script innefattar vad personen i fråga ska tända på, se ut 

och göra för att vara sexuellt tilltalande.  

Synen på pornografi är dock i konstant förändring och har genom historien 

formats av olika sociala samhällskonstruktioner. Douglas (1997) redogör för hur 

gränser och tabun kring mänskliga beteenden är under ständig upprättning. Medan 

vissa beteenden betraktas som rena, ses andra som orena och smutsiga. Johansson 

och Lalander (2018) menar att det historiskt sett finns en ambivalens kring synen på 

pornografi, där den ibland ses som smutsig och oren, och vid andra tillfällen kan 

tolkas som en del i en progressiv samhällsomvandling. I samband med internets intåg 

på slutet av 1990-talet gick pornografin från att vara relativt svårtillgänglig och 

stigmatiserad till att alla som har tillgång till internet också har fri tillgång till 

pornografi. På så vis är det enligt Johansson och Lalander (2018) rimligt att anta att 

de pornografiska bilderna av kroppar, sexualitet och sexuella aktiviteter har färgat av 

sig på människors sexualliv.  

Såväl hos allmänheten som bland forskare finns dessutom olika synsätt på och teorier 

om hur pornografi som social konstruktion påverkar människan (Mattebo & Häggström-

Nordin, 2016). Några av dessa synsätt är den liberala, den konservativa och den 

radikalfeministiska synen (Wright, Bae & Funk. 2013). Det viktigaste argumentet ur en 

liberal synpunkt är att konsumtion av pornografi ska vara upp till den enskilda individen, 

medan det vid en mer konservativ syn läggs fokus på negativa konsekvenser pornografi kan 

tänkas leda till. Radikalfeminister anser vidare att pornografi är det ultimata beviset på mäns 

makt över kvinnor och något som bekräftar den rådande könsordningen. 

Relevanta psykologiska teorier. Det socialkonstruktionistiska perspektivet har varit 

betydelsefullt i utvecklandet av teorier om sexualitet och pornografi. En del menar dock att 

dessa perspektiv har sina tillkortakommanden och därför behöver kombineras med andra 

typer av perspektiv, till exempel andra psykologiska teorier (Hacking, 2000). För att kunna 

genomföra en välgrundad och nyanserad studie presenteras psykologiska teorier och begrepp 

som tjänar som teoretisk grund för uppsatsen. De begrepp och teorier som tas upp förväntas 

bidra med en grundläggande förståelse kring hur människor formas av sin omgivning och sina 

egna värderingar (Lundberg & Löfgren-Mårtensson, 2010). Denna förståelse kan tänkas 

förklara varför pornografi kan uppfattas som svårt att prata om och förse sexologer med bättre 

förutsättningar för hur dessa svårigheter kan bemötas i samtal med ungdomar om pornografi.  
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Stereotyper kan beskrivas som “övertygelser och åsikter om karaktärsdrag, attribut 

och beteende om medlemmar av olika grupper” (Kite & Whitley, 2016, s. 13). I samband med 

stereotyper nämner Kite & Whitley (2016) teorin Gender Belief System, som syftar till att 

beskriva vad som ingår i samhällets stereotypa attityder till könsroller. Hur människor 

uppfattar och bemöter de som bryter mot förväntade, könsbaserade beteenden är en central del 

i Gender Belief System och beskrivs influera människors självkoncept och uppfattning av 

andra individer. Könsstereotyper utgör en stor del av detta värderingssystem och täcker inte 

enbart en individs egenskaper utan även fysiska attribut, roller och kognitiva förmågor. Kite 

och Whitley (2016) hävdar att meningen med värderingssystem förmedlas via social påverkan 

från omgivningen, såsom föräldrar och vänner. Att människor påverkas av sin sociala 

omgivning är välkänt inom psykologin. Konformitet är ett uttryck för social påverkan och 

innebär att människor tenderar att ändra sitt beteende eller sina värderingar som ett resultat av 

verklig eller påhittad press från sin omgivning (Gilovich, Keltner, Chen & Nisbett, 2016). 

Pressen kan vara såväl implicit som explicit.  

En av livets stora utmaningar är enligt Gross (2002) att framgångsrikt hantera och 

reglera sina känslor. Trots att debatten kring känslor är gammal, är studieområdet 

känsloreglering ett relativt nytt och outforskat område inom psykologin (Gross, 1998). 

Känsloreglering kan beskrivas som den process genom vilken “individer influerar vilka 

känslor de har, när de har dem, och hur de upplever och uttrycker dessa känslor” (Gross, 

1998, s. 275). Känsloreglering i form av kontrollbeteenden, i detta fall konsumtion av 

pornografi, har en tendens att minska känsla av exempelvis ångest direkt men har ofta en 

negativ effekt på individens långsiktiga mående, eftersom personen inte behöver konfrontera 

ångesten (Holt et al., 2015). Det finns en rad olika känsloregleringsstrategier och vilken som 

bör ses som mest effektiv varierar med stor sannolikhet beroende på individ och situation 

(Gratz & Roemer, 2004). En gemensam effektiv strategi individer emellan tycks dock vara 

förmågan att vara flexibel i sina regleringsstrategier (Gross, 1998). Förmåga att undvika 

kontrollbeteenden och istället uppskatta, modifiera och uppleva subtila förändringar i känslor 

tycks således vara betydelsefullt för människors hälsa (Gross, 1998). 

Teorin om kognitiv dissonans introducerades av Festinger (1957) och syftar till att 

människor inte mår bra av att ha inkonsekventa tankar, emotioner och handlingar, vilket 

resulterar i en motivation att ändra kognitioner eller handlingar för att vara konsekvent. 

Festinger menar att kognitiv dissonans riskerar att uppkomma när en individ upplever två 

motsägande kognitioner samtidigt, till exempel när beteende och värderingar är 
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inkonsekventa. Detta obekväma emotionella tillstånd tenderar att motivera individer att agera 

konsekvent med sina värderingar genom att ändra kognition i riktning med beteende 

(Festinger, 1957).  

 Tertiär bedömning syftar till hur personer tolkar och tillskriver mening till händelser 

och situationer genom social delning, i form av exempelvis terapi eller dagboksskrivning 

(Keltner, Oatley & Jenkins, 2014). Syftet med en tertiär bedömning är att fördjupa relationer, 

aktivera socialt stöd samt jämföra upplevelser. Forskning inom denna form av bedömning 

visar dels att individer delar med sig av negativa emotioner som skuld och skam samt att det 

tycks finnas en relation mellan välmående och terapi. 

 

Tidigare forskning kring ungdomar och pornografi 

Då denna studie syftar till att undersöka och kartlägga sexologers förhållningssätt och 

arbetsmetoder i samtal med ungdomar kring pornografi presenteras här en genomgång av 

tidigare forskning på området. Inledningsvis beskrivs ungdomars attityder och förhållningssätt 

till pornografi, i syfte att belysa hur unga idag värderar och förhåller sig till pornografi. 

Vidare uppmärksammas vuxensamhällets oro med forskning och litteratur kring bland annat 

vuxnas syn på ungdomars pornografikonsumtion som riskfylld och farlig. Slutligen 

presenteras forskning och åsikter kring hur professionella samtalar med unga om pornografi, 

med fokus på bland annat svårigheter de tycks möta i dessa samtal. Även generella tekniker 

och arbetsverktyg som används av sexologer presenteras. 

Ungdomars attityder och förhållningssätt till pornografi. Pornografi har under de 

senaste två decennierna blivit allt mer "mainstream" och på olika sätt, inte minst via internet, 

influerat ungdomars kultur och utveckling (McNair, 2002; Paul, 2005; Peter & Valkenburg, 

2007; Löfgren-Mårtenson & Månsson, 2010). Internetuppkopplade enheter har bidragit till att 

människor i alla åldrar har möjlighet att stöta på, konsumera, skapa och sprida material med 

explicit sexuellt innehåll. Flera studier visar dessutom att konsumtionen av sådant material 

blir allt mer vanligt bland ungdomar världen över (Lo & Wei, 2005; Häggström-Nordin, 

Sandberg, Hanson & Tydén, 2006; Flood, 2007; Wolak, Mitchell & Finkelhor, 2007). 

Pornografi är i själva verket ett av de mest eftersökta ämnena på internet (Mattebo & 

Häggström-Nordin, 2016). I en enkätstudie av Mattebo (2014) om gymnasieelevers 

erfarenheter av och attityder till pornografi framgick att pornografikonsumtion inklusive hög 

konsumtion i huvudsak tycks vara en manlig sysselsättning. Hela nittiosex procent av de 

manliga eleverna och femtiofyra procent av de kvinnliga eleverna i studien hade någon gång 
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konsumerat pornografi. Liknande rapporterade siffror verifieras även i annan forskning 

(Lewin et.al., 1998; Svedin & Priebe, 2004; Tikkanen, Abelsson & Forsberg, 2011).  

En intervjustudie fann även att pornografi och andra media med ett sexualiserat 

innehåll skapar förväntningar och krav på ungdomar (Häggström-Nordin et al., 2006). Här 

framkom att ungdomar anser att sexualiserade innehåll skapar sexuella budskap som 

genererar i förväntningar och krav på att de ska vara sexuellt erfarna och tillgängliga. Vid en 

mer djupgående studie av Mattebo m fl. (2012) uppmärksammades att ungdomar upplever att 

den rådande sexuella normen i pornografi och sexualiserad media består av en dominant 

mansroll och en underordnad kvinnoroll. Ungdomarna beskrev dock det pornografiska 

budskapet som fiktion, som nödvändigtvis inte är förankrad i verkligheten, men att det på 

olika vis skapade ambivalenta känslor, såsom rädsla och inspiration. Denna kombination av 

kritisk medvetenhet och sexuell inspiration beskrevs av forskarna som en uppenbar paradox.  

 Ungdomars påverkan av pornografiskt material. Även forskning på hur ungdomars 

förhållningssätt till pornografi påverkar dem tycks präglas av en problematisk paradox. Ett 

exempel på problematiken skildras i en studie av Löfgren-Mårtenson och Månsson (2006) där 

ungdomar fick beskriva sina erfarenheter och upplevelser av pornografiskt material. 

Resultatet visade att det bland ungdomar finns en uppfattning om att pornografikonsumtion 

riskerar att påverka dem negativt i form av sämre självförtroende och större osäkerhet kring 

huruvida de duger, samtidigt som positiva konsekvenser i form av sexuell kunskap och 

inspiration rapporterades.   

Forskning på hur ungdomar tycks påverkas av pornografiskt material uppmärksammar 

således både positiva och negativa konsekvenser, men de negativa konsekvenserna verkar ges 

betydligt mer utrymme. Waltman (2014) redogör i sin avhandling för hur pornografi tycks 

göra den manliga konsumenten mer sexuellt aggressiv och producera attityder som främjar 

och/eller förminskar allvaret i våld gentemot kvinnor. Annan forskning identifierar även ett 

samband mellan frekvent pornografikonsumtion bland ungdomar och psykisk ohälsa, social 

utsatthet, högre konsumtion av alkohol och droger samt större acceptans för objektifiering av 

kvinnor (Svedin & Priebe, 2004; Mattebo, 2014; Svedin & Åkerman, 2016; Seabrook, Ward 

& Giaccardi, 2018). Hammarén och Johansson (2005) uppmärksammar även att män tenderar 

att bli sexuellt stimulerade av pornografi samtidigt som de får kritik ur ett 

jämställdhetsperspektiv, vilket de menar kan resultera i att pornografi förknippas med skuld 

och skam. En svensk studie har även visat att ungdomar som konsumerar mycket pornografi 

också tenderar att ha en tidigare sexualdebut samt erfarenhet av anal- och kompissex 
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(Häggström-Nordin, Hanson & Tydén, 2005). Att pornografi skulle vara skadligt för 

ungdomar diskuteras framförallt i relation till risken för att ungdomar ska bli beroende av det. 

Vissa forskare menar att individer kan bli beroende av att konsumera pornografi, medan andra 

inte håller med. Olson (2012) anser att pornografiberoende skulle kunna antas vara ett 

beroende på samma sätt som andra beroenden. Enligt Olson påverkas belöningssystemet på 

samma sätt vid spelberoende som vid drogberoende och att detta resonemang kan överföras 

på andra saker, exempelvis sexberoende i form av pornografikonsumtion. 

Östergren (2010) framför kritik gentemot forskning på pornografi och ungdomar. Hon 

belyser att det främst är studier som visar på signifikanta resultat som publiceras, och skriver 

“många studier som inte visar på någon effekt alls, och alltså inte stödjer tesen om att 

pornografin har en begränsad effekt, kommer därför aldrig till offentlig kännedom” (s. 112). 

Vidare menar Östergren att det, utifrån dagens forskning kring pornografi, är omöjligt att 

påstå att exempelvis sexbrott ökar som en konsekvens av att en person har konsumerat 

pornografi. I samstämmighet med Östergren (2010) visar en internationell studie att frekvent 

pornografikonsumtion inte nödvändigtvis är den enda, eller ens den främsta, orsaken till 

exempelvis sexuell aggression (Bear, Kohut & Fisher, 2015). Även Forsberg (2006) lyfter 

denna problematik och menar att det finns svårigheter med att bekräfta att det föreligger ett 

orsakssamband mellan pornografikonsumtion och människors egna sexuella vanor samt 

handlingar. Östergren (2010) anser att dessa tvetydiga forskningsresultat indikerar på att fältet 

är i behov av en ökad reflexivitet och att den offentliga diskussionen idag är alldeles för 

radikaliserad, vilket tenderar att resultera i att konstruktiva samtal uteblir.  

 Vuxensamhällets oro. Som illustreras ovan är potentiella risker, faror och skador 

vanligt förekommande i debatter om unga människors pornografikonsumtion (Livingstone, 

Haddon, Görzig & Ólafsson, 2011). Flera studier visar att förekomsten av pornografiska 

bilder i media har genererat i en allmän tendens att enbart belysa negativa konsekvenser av 

ungdomars pornografikonsumtion (Dines, Jensen och Russo, 1998; Paul, 2005; American 

Psychological Association, 2007; Dines, 2010; Papadopoulos, 2010). Sexualitet påstås 

därigenom ha blivit något vuxenvärlden behöver "skydda" ungdomar från.  

Trots en medial debatt som främst präglas av pornografins potentiella skadliga 

effekter, framförallt hos människor under 18 år, är det fortfarande relativt sällsynt med 

empirisk forskning om ungdomar och pornografi (Helsper, 2005). Attwood och Smith (2011) 

menar att forskning på detta område präglas av svårigheter förankrade i kulturella tabun kring 

att samtala om sex, något som medför rädsla och ångest. Ytterligare en orsak till 
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vuxenvärldens oro för pornografins potentiella negativa konsekvenser hos ungdomar tycks 

handla om att en utökad sexuell handlingsrepetoar kan resultera i ett sexuellt riskbeteende och 

således till ökad förekomst av sexuellt överförbara sjukdomar (Rogala & Tydén, 2004). 

Östergren (2010) menar att denna ständigt närvarande oro för ungdomars porrkonsumtion är 

illegitim. Hon menar att idén om att ungdomen måste skyddas från nya samhällsföreteelser 

har funnits i varje generation och att vuxna alltid har oroat sig för “den lättpåverkade 

ungdomen”. På grund av att frågor kring pornografi tycks vara tabubelagda och att den 

samhälleliga diskussionen om pornografi tenderar att präglas av ett kritiskt fokus kan 

möjligheten för ungdomar att prata om pornografi med professionellt utbildade ses som 

oerhört betydelsefull. 

Professionellt arbete med ungas sexualitet. Många unga har aldrig pratat med en 

vuxen om pornografi, vilket tyder på att det är ett svårt ämne för ungdomar att tala om 

(Mattebo, 2016). Det finns personer och organisationer, exempelvis skolor och 

ungdomsmottagningar, som spelar en viktig roll i arbete och samtal med ungdomar kring 

sexualitet, kön, relationer och jämställdhet (Mattebo & Häggström-Nordin, 2016). 

Flera studier visar dock att ungdomar idag inte får tillräcklig undervisning, 

information och rådgivning i sex- och samlevnad (Ekstrand, Larsson, von Essen & Tydén, 

2005; Larsson, Eurenius, Westerling, & Tydén, 2006; Sydsjö, Selling, Nyström, Oscarsson & 

Kjellberg, 2006; Världshälsoorganisationen, 2010). Trots detta finns det än idag varken en 

grundutbildning i sexologi eller obligatorisk kurs för blivande lärare i Sverige. Det innebär att 

många som undervisar i sex- och samlevnadskunskap i skolan, eller som träffar ungdomar i 

sin yrkesroll, är hänvisade till att utgå från egna personliga normer istället för en professionell 

sexologisk utbildning (Löfgren-Mårtensson & Fugl-Meyer, 2010). Det finns också personer 

som hävdar att sex- och samlevnadsundervisningen i svenska skolor idag är bristfällig 

och/eller har ett alltför stort problemfokus kring frågor som rör exempelvis sexistiskt 

språkbruk, sexuellt våld och bristen på sexuell jämställdhet mellan könen (Bäckman, 2010; 

Ahlin och Stigberg, 2016).  

Mattebo (2014) fann i sin avhandling att när de vuxnas bild av hur närvarande 

pornografin är i ungdomars vardag inte stämmer överens med hur ungdomarna själva 

upplever det, innebär det en svårighet i kommunikationen. Här poängteras vikten av att 

professionella som arbetar med unga i frågor om pornografi reflekterar kring sina personliga 

normer och värderingar i förhållande till ungdomars samt diskuterar konsekvenser som 

riskerar att uppkomma när sexualitet framställs så pass icke-jämställt. 



  
 

10 

En populär metod som ofta används som ramverk i samtal om sexualitet mellan 

professionella och sökande är Plissit-modellen (Annon, 1976). Modellen används för 

terapeutiska samtal och består av fyra nivåer som ger tillåtelse att prata om sexualitet, 

begränsad information om sex- och samlevnad, specifika förslag och slutligen terapi i 

sexologiska frågor. Även metoden motiverande samtal, MI, är vanligt förekommande i 

terapeutiska samtal. MI är en samarbetsinriktad, klientcentrerad form av vägledning som 

syftar till att framkalla och stärka motivationen att förändras (Rollnick, Miller & Butler, 

2009). MI är dessutom enligt Koken, Outlaw och Green-Jones (2014) en framgångsrik metod 

vid exempelvis arbete med ungdomar med sexuella riskbeteenden. 

Via inspiration från de evidensbaserade testformulären AUDIT och DUDIT, 

skattningsinstrument utformade för att hjälpa vårdpersonal testa patienters alkohol- och 

drogvanor (Berman, Källmén & Wennberg, 2017), skapades SEXIT, SEXual health 

Identification Tool (Hammarström, Nilsen, Lindroth, Stenqvist & Bernhardsson, 2019). 

SEXIT består av en förberedande utbildning, en handbok och ett frågeformulär som används 

som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt kunna ställa viktiga och ibland känsliga frågor 

i mötet med ungdomar/unga vuxna. Etableringen av SEXIT-verktyget på svenska 

ungdomsmottagningar har visat sig underlätta i arbetet med att identifiera sexuellt risktagande 

och har således bidragit till att ungdomar/unga vuxna i större utsträckning kan erbjudas 

anpassad vård och vägledning i sådana frågor (Hammarström et al., 2019).  

 Med utgångspunkt i presenterad teori och tidigare forskning undersöker denna uppsats 

hur professionella sexologer samtalar med ungdomar om pornografi. 

 

Metod  

 För studien användes en kvalitativ ansats med socialkonstruktivistiskt perspektiv och 

semistrukturerade intervjuer. Nedan presenteras studiens metodologiska utgångspunkt. Även 

faktorer som motiverade urvalet, studiens genomförande, analys av material och kvalitativa 

kriterier som tagits hänsyn till kommer att beskrivas.  

 

Metodologi  

 Med utgångspunkt i att studien syftar till att analysera, kartlägga och beskriva 

professionellas erfarenheter valdes en kvalitativ ansats (Willig, 2013). Den kvalitativa 

forskningsansatsen används främst för att undersöka data som är naturlig och därmed inte ska 

kodas, kategoriseras eller reduceras vid själva datainsamlingen. Det huvudsakliga syftet med 
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en kvalitativ ansats är att skapa ett omfattande register av individernas, i detta fall 

intervjupersonernas, ord och handlingar. 

 För studien valdes socialkonstruktivistisk epistemologisk metod eftersom 

datainsamlingen och dataanalysen präglas av antagandet om att det som uppfattas och upplevs 

aldrig är en direkt reflektion av verkligheten, utan behöver förstås som situationsspecifik och 

konstruerad av språket (Willig, 2013). Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan ett 

fenomen tolkas på flera olika sätt och ingen tolkning är nödvändigtvis falsk. Detta perspektiv 

ansågs lämpligt för studien då den strävar efter att identifiera en kulturs olika sätt att 

konstruera social verklighet. Pornografi är ett väldebatterat ämne präglat av starka åsikter och 

kan därför i allra högsta grad tolkas och analyseras som ett socialt konstrukt och en social 

verklighet. Eftersom syftet var att förstå hur sexologer bemöter, hanterar och upplever 

ungdomars uppfattning, konsumtion och påverkan av pornografi upplevdes det 

socialkonstruktivistiska synsättet relevant för uppsatsen. 

För att effektivt kunna föra samtalet framåt användes, med hjälp av öppna frågor, den 

kvalitativa datainsamlingsmetoden semistrukturerade intervjuer (Willig, 2013). För att 

säkerställa att forskningsfrågan var i konstant fokus användes även en intervjuguide. Valet av 

semistrukturerade intervjuer grundades dels i valet av kvalitativ ansats men också i studiens 

epistemologiska metodologi. Fokus på att försöka förstå hur en person konstruerar sin 

verklighet genom att lyssna till vad de talar om, och hur de talar om det, är en är en stor del av 

den socialkonstruktivistiska metodologin (Willig, 2013). 

Som analytiskt ramverk valdes en tematisk analysmetod, där en såväl induktiv som 

deduktiv ansats kombinerades (Braun & Clarke, 2006). Tematisk analys är den mest frekvent 

använda analysmetoden inom kvalitativa data och utgår från att organisera, hitta mönster och 

identifiera upprepade motiv av data som samlats in, utan att försöka anpassa den till befintlig 

teori (Bryman, 2018). Dessa teman kan vara teoretiskt förutbestämda, kallat deduktiv tematisk 

analys, och/eller utarbetas utifrån det insamlade materialet, kallat induktiv tematisk analys. 

Enligt Braun och Clarke (2006) är tematisk analys den kvalitativa analysmetod som forskare 

bör lära sig allra först, då den ger grundläggande färdigheter relevanta för många andra 

former av kvalitativ analys. De menar att den tematiska analysens teoretiska frihet skapar ett 

flexibelt och användbart forskningsverktyg, som potentiellt kan ge en rik och detaljerad, men 

komplex, beskrivning av data.  
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Deltagare 

Uppsatsen syfte var att undersöka hur sexologer arbetar i samtal med ungdomar kring 

frågor som rör pornografi. Urvalet var därför verksamma sexologer, eller personer i andra 

yrken utbildade i sexologi, som arbetar med ungdomar i frågor om pornografi i sitt vardagliga 

arbete. Avgränsningar kring urvalet gjordes då studien enbart bjöd in sexologer verksamma i 

Sverige.  

 För att få kontakt med relevanta intervjupersoner utformades annonser (Se bilaga 1). 

Annonserna riktade sig till målgruppen som beskrivits och syftade till att informera om 

uppsatsen och vad ett eventuellt deltagande skulle innebära samt bidra till. Annonserna 

publicerades i sexologiska nätverk på internet, via bland annat Facebook, och skickades ut per 

mail till personer relevanta för målgruppen. Därefter inleddes kontakt med sexologer som 

visat intresse, följt av tidsbokning för genomförande av intervjuer. Det slutgiltiga urvalet 

resulterade i sex sexologer med olika utbildningsbakgrunder och många års erfarenhet inom 

sin profession. Studiens intervjupersoner var mellan 25 och 70 år, arbetade på skolor, 

ungdomsmottagningar och privata terapeutiska mottagningar i olika större städer runt om i 

Sverige. Deltagarna och deras utbildningsbakgrund samt arbetsområde summeras i Tabell 1. 

 Procedur 

Inför intervjun signerade samtliga intervjupersoner samtyckesblanketten som bland annat 

innehöll information om att intervjuerna planerades att ljudinspelas (Se bilaga 2). De sex 

intervjuerna tog 35–55 minuter att genomföra och majoriteten av dem hölls över telefon. 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av iPhones inspelningsfunktion Voice Memos. 

Sedan påbörjades intervjun i vilka intervjupersonerna besvarade frågor som ingick i studiens 

intervjuguide (Se bilaga 3). Intervjuguidens frågor togs fram efter noggrann reflektion kring 

hur studiens syfte och forskningsfråga bäst kunde besvaras av intervjupersonerna. 

Intervjuguiden resulterade i 16 frågor, varav en del följdes av tillhörande frågor som syftade 

till att nå djupare information och kunskap relaterat till forskningsfrågan. Följdfrågorna 

ställdes med syfte att förstå vad intervjupersonerna egentligen tycktes mena, precis som 

Willig (2013) menar är viktigt inom semistrukturerade intervjuer. Slutligen avslutades 

intervjuerna och intervjupersonerna informerades om möjligheten att erhålla en kopia av den 

färdiga uppsatsen.  
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Tabell 1.  

Presentation av intervjupersoner 

Deltagare Utbildningsbakgrund Arbetsområde 

Intervjuperson 1 Socionom, leg. 

Psykoterapeut och klinisk 

sexolog 

Terapeut på egen mottagning 

och handledare på 

ungdomsmottagningar 

Intervjuperson 2 Leg. Barnmorska med 

spetskompetens inom 

sexologi 

Ungdomsmottagning 

Intervjuperson 3 Leg. Sjuksköterska och 

klinisk sexolog 

Ungdomsmottagning 

Intervjuperson 4 Leg. Psykolog Ungdomsmottagning 

Intervjuperson 5 Lärare och sexolog Lärare, inom bl.a sex- och 

samlevnad, på 

högstadieskola 

Intervjuperson 6 Socionom, klinisk sexolog 

och specialist inom 

sexologisk rådgivning 

Terapeut på egen sexologisk 

mottagning 

 

Databearbetning och analys  

Den tematiska analysens induktiva och deduktiva ansats kombinerades genom en 

semistrukturerad intervjuguide med ett förutbestämt fokus (Braun & Clarke, 2006). Utifrån 

ljudinspelningarna transkriberades intervjuerna för att sedan analyseras, kodas och 

tematiseras. Analysprocessen bestod av identifiering, analysering och rapportering av mönster 

och teman intervjuerna emellan.   

Ett tema beskrivs av Braun och Clarke (2006) som något forskaren upplever vara 

relevant för empirin och som går i linje med arbetets syfte. Koder behöver således inte ses 

som väsentliga för arbetet bara för att de dyker upp flera gånger i empirin. Utifrån dessa 

kriterier skapades ett dussintal koder med relevanta, unika och gemensamma nämnare 
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intervjuerna emellan, med förhoppning om att dessa skulle underlätta formuleringen av större 

övergripande teman. Vidare menar Braun och Clarke (2006) att forskaren bör söka efter 

bredare teman bland sina koder. Med hjälp av denna analysmetod användes tankekartor för att 

enklare kunna identifiera essensen i de koder som plockats fram. Efter en noggrann analys 

summerades dessa koder till 15 bredare teman. Kombinationen av induktiv och deduktiv 

ansats användes under tematiseringens sista del där slutgiltiga teman skapades parallellt med 

framställningen av psykologiska teorier som ansågs relevanta för arbetet. 

Analysprocessen resulterade i tre övergripande teman: Ett professionellt 

förhållningssätt, En problematisk paradox samt Porren i samhället och samhället i porren. 

 

Kvalitetskriterier inom kvalitativ forskning 

 Kriterierna för god forskning i kvalitativa studier skiljer sig delvis från kvantitativa. I 

kvalitativa studier diskuteras delvis överlappande och delvis andra kvalitetskriterier, bland 

annat validitet, överförbarhet/representativitet och reflexivitet.  

 Validitet. Begreppet uttrycker huruvida datainsamling och analys relaterar till och 

besvarar forskningsfrågan, och med andra ord, undersöker det som syftar att undersökas 

(Willig, 2013). I studier med kvalitativ ansats har deltagarna större möjlighet att ifrågasätta 

forskarnas antaganden om innebörder och betydelser av exempelvis kategorier och koncept, 

vilket kan öka validiteten eftersom risken för missförstånd minskar. Kombinationen av 

induktiv och deduktiv ansats i analysen användes bland annat med förhoppning om att öka 

arbetets validitet. Om undersökningsledaren har vissa förhandskunskaper, exempelvis på 

grund av att området redan har studerats, kan det tyckas grundlöst att börja om från början 

helt förutsättningslöst. Dessa förhandskunskaper kan även på ett ofrivilligt sätt inverka på den 

induktiva tematiseringen och förhindra möjligheten att se nya aspekter i data (Langemar, 

2008). 

Överförbarhet/representativitet. Inom forskning talas det ofta om representativitet i 

urvalet, således huruvida ett resultat kan generaliseras/överföras till den generella 

populationen (Willig, 2013). Den kvalitativa forskningen lägger däremot inte lika stor vikt i 

representativitet, eftersom det tenderar att ingå färre deltagare i undersökningen. Willig 

(2013) menar dock att man kan dra slutsatsen att ett fenomen existerar i en kultur eller ett 

samhälle när fenomenet identifieras i en kvalitativ studie, trots att det inte går att veta vilka 

eller hur många det är som delar upplevelsen av det specifika fenomenet.  
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 Reflexivitet. Begreppet reflexivitet syftar till att forskaren reflekterar kring hur hen 

som person kan ha påverkat studien och resultatet (Willig, 2013). Det kan vara svårt att som 

forskare undvika att influera studien med egna värderingar, attityder och intressen, men det är 

av stor vikt att ha det i åtanke. Något att ta hänsyn till inom forskning med en 

socialkonstruktivistisk metodologi är att forskaren skapar data tillsammans med informanten i 

interaktionen. Ett sådant förhållningssätt leder till att forskaren aldrig kan vara fullständigt 

objektiv. I intervjuerna ställdes frågor som syftade till att identifiera intervjupersonernas egna 

attityder till pornografi, ungdomars relation till den och hur sexologer i sin professionella roll 

bemöter detta. 

Forskningsetiska överväganden. Under studiens genomförande var etiska 

överväganden ständigt närvarande. Pornografi kan uppfattas som ett känsligt ämne och 

personer kan därmed riskera att uppleva obehag eller påverkas negativt när detta ämne 

diskuteras. I studiens intervjuguide ingick därför inga personliga frågor om exempelvis egen 

porrkonsumtion, vilket förhoppvis resulterade i att intervjupersonerna inte delade med sig av 

känsliga personuppgifter, utan snarare fokuserade på sin professionella roll som sexolog. 

Utöver detta gällde även fullständig konfidentialitet, dels för de intervjuade men även för 

ungdomarna de talade om. Intervjupersonerna anonymiserades genom tilldelning av siffror 

utefter vilka de presenteras i resultatet.  

 Samtliga intervjupersoner informerades innan deltagande om studiens syfte, planerad 

ljudupptagning samt potentiella risker med att delta i studien, vilket uppfyller kravet för 

informerat samtycke (Willig, 2013). Intervjupersonerna samtyckte officiellt genom att 

godkänna samtyckesblanketten (Se bilaga 2). Även nyttjandekravet följdes i form av att 

resultatet endast kommer användas i det syfte som informanten har samtyckt till. Ytterligare 

en etisk riktlinje att ta hänsyn till är att informera intervjupersonerna om möjligheten att 

avsluta sitt deltagande i studien utan konsekvenser. Riktlinjer kring ”debriefing” hänvisar till 

att intervjupersonerna informeras om studiens mål och att de har tillgång till det slutgiltiga 

resultatet av studien. Även detta informerades intervjupersonerna om i studiens 

samtyckesblankett och i slutet av varje intervju.  

 

Resultat  

Den tematiska analysen ledde fram till formuleringen av tre övergripande teman som 

presenterar professionellas förhållningssätt, arbetsmetoder samt uppfattning av såväl 

strukturella som ungdomars personliga problematikområden i frågor om pornografi. De teman 
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som tagits fram är Ett professionellt förhållningssätt, En problematisk paradox samt  Porren i 

samhället och samhället i porren. Dessa teman presenteras separat med tillhörande 

underteman i Tabell 2.   

 

Tabell 2. 

Översikt av teman och underteman 

Tema Undertema 

Ett professionellt förhållningssätt Lämna den egna värdegrunden hemma 

Pornografiberoende, finns det? 

“Är jag normal?” 

En problematisk paradox Sexualitet är inte alltid logisk 

Mediala diskurser  

Porren i samhället och samhället i porren Porr - en reduktion av samhället 

Kunskapsbrist och automatiserad oro 

 

Viktigt för förståelse av resultatet är att samtliga intervjupersoner på olika sätt har 

poängterat att många av de ungdomar/unga vuxna de träffar inte anses uppleva sin eller 

andras relation till pornografi som problematisk eller destruktiv. De frågor som ställts, och de 

ämnen som berörts, fokuserar främst på de områden där ungdomar/unga vuxna upplever att 

det finns behov av stöd och hjälp i frågor rörande pornografi. 

 

Ett professionellt förhållningssätt 

Nedan presenteras temat Ett professionellt förhållningssätt, där de professionellas syn 

på hur de inom sin profession bör förhålla sig till egna värderingar, evidensbasering och 

ungdomars typiska problemområden. Temat presenteras med hjälp av tre underrubriker. Först 

presenteras Lämna den egna värdegrunden hemma, där intervjupersonerna redogör för sin syn 

på hur egna värderingar bör hanteras i arbete med ungdomars relation till pornografi. Vidare 

presenteras Pornografiberoende, finns det?, där de professionellas åsikter kring 

evidensbasering och specifikt begreppet pornografiberoende redovisas. Slutligen presenteras 

“Är jag normal?” där de professionella ger sin syn på effektiva samtalsmetoder i det typiska 

samtalet med unga i frågor kring pornografi.  
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Lämna den egna värdegrunden hemma. Vid flera tillfällen poängterade 

informanterna på olika vis vikten av att som professionell aldrig låta den egna inställningen 

till pornografi prägla samtalet. Intervjuperson 6 såg tämligen problematiskt på det faktum att 

personer ”lätt träder in med egen moral och fyller i luckorna” med egna personliga tankar och 

känslor i de fall där studier ”drar åt olika håll”. Även intervjuperson 2 menade att hen ”aldrig 

skulle avråda eller uppmuntra” en person att konsumera porr, utan att det viktigaste är att utgå 

från personens mående av porren och därmed möta ”personen där den befinner sig”. 

Intervjuperson 5 menade vidare att det ligger kollektivt ansvar i att inte värdera ungdomars 

relation till pornografi: 

 

Där har vi ett jättejättestort ansvar att försöka inte fördöma utan mer att 

“detta kan hända, detta händer, detta existerar, såhär kan du hantera det”, 

istället för att säga “nej men fy håller du på med sånt, aja baja” [...] Och ju 

fler vägar man låser ju värre alternativ öppnas känns det som. 

(Intervjuperson 5) 

 

Intervjuperson 1 poängterade vid flera tillfällen att konsumtion av porr är en ”laglig handling” 

som därför inte bör influeras eller ens kommenteras utifrån egna värderingar, utan att arbetet 

snarare bör handla om att hjälpa klienten ”reflektera och hitta sin värdegrund”. Intervjuperson 

1 kunde även vid vissa tillfällen föreslå konsumtion av porr ”om det liksom stämmer med den 

personens värdegrund” men menade att det är alldeles för känsligt för att ge som 

“hemuppgift”. 

Vidare antydde intervjuperson 3 att personer som arbetar med sexologiska frågor med 

största sannolikhet även har ”reflekterat och är väl medvetna om var man själv står för att 

kunna vara professionell i sitt bemötande av dem man möter” och menade att detta är särskilt 

viktigt i de fall samtal ”krockar” värderingsmässigt. 

Sammanfattningsvis poängterade intervjupersonerna betydelsen av att vara objektiv 

och inte blanda in sin egen värdegrund i arbetet med unga/unga vuxna i frågor rörande 

pornografi. 

Pornografiberoende, finns det? Majoriteten av de intervjuade sexologerna 

rapporterade att de någon gång samtalat med klienter som påstod sig ha, eller var rädda för att 

utveckla, beroende av pornografi. Majoriteten av informanterna uppgav dessutom att samtal 

om pornografiberoende med ungdomar var en del av deras dagliga arbete. Den typiska 
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klienten med denna form av beroendeproblematik definierades av samtliga informanter som 

unga män. Endast en informant hade vid ett tillfälle träffat en ung kvinna med upplevt 

pornografiberoende. Varför problematiken upplevdes som könsspecifik rådde det bland 

informanterna delade meningar om. Intervjuperson 1 förmodade att unga kvinnor med största 

sannolikhet konsumerar mindre pornografi och generellt har möjlighet att få tag på “äkta 

varan” i större utsträckning än män:  

 

Jag sitter och tänker på om jag ens har haft nån kvinna i behandling för 

porrberoende.  För sexberoende javisst, men porrberoende... Jag tror 

generellt att kvinnor tar äkta varan, att det går att få tag på. (Intervjuperson 

1) 

 

Intervjuperson 6 antog snarare att den rapporterade könsfördelningen rörde sig om att det är 

”norm att killar ska kolla på porr” och norm att ”tjejer inte ska det”, vilket i sin tur leder till 

mörkertal i statistiken. Intervjuperson 2 förmodade vidare att den ojämna fördelningen kunde 

grunda sig i en kombination av vem som konsumerar porr och vem som enligt den mediala 

diskursen bör konsumera porr: 

 

Jag tror att det beror på att tjejer generellt sett kollar mindre på porr, att det 

finns en högre tendens bland killar att titta på porr än vad det gör för tjejer. 

Därför tror jag att jag inte har stött på det begreppet [porrberoende hos 

kvinnor]. Eller den, att porrberoende är ju ett begrepp som, som media har 

skapat, tänker jag. Det finns ju ingen diagnos kring det. Och ett 

porrberoende kanske media har kopplat då till den andra sexualiteten, att 

killarna som ser tar det här begreppet till sig, medan tjejerna ser att dem är 

lite förskonade från detta, att det inte gäller dem. (Intervjuperson 2) 

 

De professionella hade även olika uppfattning om vad det innebär att vara beroende av 

pornografi samt huruvida begreppet pornografiberoende är något som bör användas i 

professionellt arbete eller ej. Intervjuperson 1 såg exempelvis inte varför begreppet 

pornografiberoende skulle ifrågasättas eller exkluderas i de fall där klienten själv "valde att 

använda det". Vidare menade intervjuperson 3 att den problematik som hen hittills behandlat 

varit ”svår att se som just som ett beroende”, utan att det ofta varit ”ett symptom på att 



  
 

19 

människor inte mår bra och så råkar det [porr] bli medlet”. Intervjuperson 6 ansåg vidare att 

det i nuläget vore ”oetiskt” att använda begreppet pornografiberoende i sina diagnosmanualer 

eftersom det inte ”går att styrka” med forskning: 

 

Jag tycker ändå att det är viktigt att särskilja på begreppen [beroende och 

tvångsmässighet]. För annars finns en risk att vi hamnar i en konstig 

diskussion, vilket vi ju på många vis kanske har gjort. [...] Vi hamnar i en 

diskussion där vi liksom inte hamnar i någonting, förstår du? Liksom att vi 

bara pratar runt det på ett sätt som inte är evidensbaserat och bara tyckande.  

(Intervjuperson 6) 

 

 Intervjuperson 2 befarade även att pornografiberoende som eventuell diagnostisering 

inte skulle leda fram till ”kärnan i problemet”. Att det kanske inte är ”porren i sig” som är 

problemet, utan att det snarare rör sig om ”tvångsmässighet kring den här personens 

sexualitet”. Intervjuperson 1 använder sig även av begreppet ”beroendepersonlighet” och 

menar att extrem konsumtion av porr ofta även hänger ihop med att personen i fråga ”inte kan 

reglera och hantera sina känslor”.  

Gemensamt intervjupersonerna emellan var uppfattningen om att 

beroendeproblematik kopplat till pornografi var vanligast förekommande bland manliga 

klienter. Huruvida denna problematik i nuläget borde diagnostiseras som pornografiberoende 

eller ej rådde det bland intervjupersonerna delade meningar om.  

"Är jag normal?” Informanterna redogjorde för en rad olika metoder och strategier 

som på olika sätt effektiviserade deras arbete med ungdomar i frågor om pornografi. 

Intervjuperson 2 menade att "det typiska samtalet" ofta kretsar kring en generell oro över om 

en frekvent porrkonsumtion skulle "kunna vara skadlig, om den är okej eller inte". Även 

intervjuperson 4, intervjuperson 5 och intervjuperson 6 uppgav att de regelbundet hanterar 

frågor kring "vad som är normalt" med fokus på att "avdramatisera, belysa och bredda 

synfältet" hos ungdomar. En gemensam nämnare informanterna emellan var vikten av att inte 

fördöma eller skuldbelägga ungdomen. Intervjuperson 5 menade att det "finns en stor 

efterfrågan" på att ge ungdomar "redskap att hantera känslor": 

 

För det känns som att de har väldigt lite kunskap om hur, oavsett om man 

blir kåt eller man blir rädd eller man blir glad så har man inte riktigt någon 
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att bolla med om att det faktiskt händer något i dig. Du behöver inte gilla 

det, men det här kommer att påverka dig på något sätt för det gör det med 

alla människor. (Intervjuperson 5) 

 

Intervjupersonerna uppgav vidare att ungdomar söker alternativ till porren. Intervjuperson 6 

menade att ungdomar tenderar att söka "alternativ de skulle kunna ha för att hantera sin 

situation på ett annat sätt” och intervjuperson 1 upplevde att stöd som ofta efterfrågas handlar 

om att "hitta en annan känsloreglering" att lugna sina känslor med, och erbjöd hjälp i att 

"strukturera och formulera sin värdegrund". I fall där porr blivit en "dimridå för närhet", som 

intervjuperson 1 menade ibland kunde ske, beskrevs arbete med känsloreglering som en 

effektiv metod. 

Både intervjuperson 2 och intervjuperson 5 uppgav sig använda samtalsmodellen 

"Plissit" i arbete med sexualitet, för att bland annat möjliggöra en tillåtande och icke-

värderande samtalsmiljö: 

 

Att man faktiskt får prata om allting, att man liksom ger utrymme för den 

här tillåtelsen. Också att man ger information som inte på något sätt är 

värderande, eller alltså att man bara ger saklig information om porren i sig 

utan att lägga några egna värderingar i det. (Intervjuperson 2) 

 

I samtal där porren upplevs som "destruktiv" använde intervjuperson 2 även samtalsmetoden 

MI, motiverande samtal. Intervjuperson 4 använde även vid "förekommen anledning" 

formulären AUDIT och DUDIT som stöd för att kunna "kartlägga brytvärden" vid eventuella 

"riskbeteenden" kopplat till alkohol- och drogkonsumtion, samt SEXIT vid “riskbeteende” 

kopplat till sexuella övergrepp. 

Även gruppterapi upplevdes bland flera av intervjupersonerna som en effektiv metod i 

arbete med ungdomar i frågor om pornografi, bland annat tack vare möjligheten "att lyssna 

och känna samhörighet" med andra i sin problematik (Intervjuperson 1). Samtal i grupp 

upplevdes av intervjuperson 4 också vara en effektiv metod för att diskutera porr och dess 

problematik med könsstereotypa framställningar och förväntningar: "Jag tror det är mycket 

skam kring detta, och att man kan märka att andra gör samma saker kan ju vara skamlösande" 

(Intervjuperson 4).  
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Sammanfattningsvis stod intervjupersonerna enade i att en sexolog inte bör arbeta 

utifrån egen moral eller värdegrund i arbete med unga i frågor rörande pornografi. Hur 

ungdomars, framförallt mäns, vanligt förekommande beroendeproblematik bör bemötas, 

diagnostiseras och definieras rådde det bland intervjupersonerna olika uppfattning om. De 

professionella redogjorde för en rad olika samtalsstrategier där bland annat avdramatisering, 

upplysning, känsloreglering, tillåtelse och saklig information var centrala utgångspunkter. 

Plissit, MI och AUDIT, DUDIT och SEXIT beskrevs som exempel på effektiva 

samtalsmetoder.  

 

En problematisk paradox 

Under temat En problematisk paradox presenteras, med hjälp av två underrubriker, de 

professionellas syn på vanligt förekommande bakomliggande orsaker till ungdomars 

pornografirelaterade problem. Först redovisas Sexualitet är inte alltid logisk, där de 

professionella ger sin syn på den komplexa sexualiteten, följt av Mediala diskurser där de 

professionellas tankar om de mediala diskursernas inverkan på ungdomars relation till 

pornografi redovisas. 

Sexualitet är inte alltid logisk. Intervjupersonerna förklarade människans sexualitet 

som tämligen ologisk, en problematisk paradox som kan föda en hel del skuld och skam. 

Intervjuperson 6 menar att människor behöver ha "vetskapen om att sexualiteten och ens 

politiska värderingar inte alltid går hand i hand": 

 

Jag har haft flera, i alla åldrar, människor som säger att man får lite av en 

identitetskris av att tända på att kolla på BDSM-pornografi där kvinnan är 

den som blir förnedrad, och tänker "men jag är ju fullblodad feminist, men 

jag går så tokigt igång på detta" och tänker liksom "var är feminismen där?". 

Men vår sexualitet är ju inte alltid logisk. Det blir folk väldigt lugna av att 

jag säger. (Intervjuperson 6) 

 

Även intervjuperson 2 redogjorde för ungdomars oro över att tända på "fel" saker, och 

menade att det eventuellt bidrar till att porrkonsumtionen blir än mer "skamfylld". 

Problematisk sexualitet och destruktiv relation till pornografi beskrevs även många 

gånger som ett symptom på annan problematik. Flera intervjupersoner upplevde att det många 

gånger rör sig om att ungdomen är utsatt i andra områden. Intervjuperson 3 menade att om 
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personen redan befinner sig i ett "utsatt läge" med exempelvis drog- och alkoholproblem så är 

risken stor att personen även har problematisk relation till pornografi:  

 

Det är inte porren som är orsaken till alkoholen och drogerna och våldet, så 

som jag ser det, utan det här är en del av allt annat. Så att ja, det är ju det här 

som är så himla orättvist, att vi så tidigt i barns liv kan se att det finns en 

utsatthet, och här har vi ju svaret på det. (Intervjuperson 3) 

 

Intervjuperson 4 hade även behandlat ungdomar som pendlat mellan att vara "inne i 

perioder" av antingen cannabis eller porr. I samstämmighet med detta ansåg intervjuperson 6 

att det finns en tendens att förklara exempelvis förändrade beteendemönster med att "det är 

för att de kollar på för mycket porr", en faktor som sällan kan isoleras. Även intervjuperson 1 

menade att pornografi ofta är ett av många redskap: 

 

Ja men jo det har ju att göra med den här beroendepersonligheten. Att man 

har problem med att reglera sina känslor och plockar hej vilt på sig av det 

som går att få tag på. Jag har hittills inte träffat någon som har ett 

porrberoende och kan reglera och hantera sina känslor. (Intervjuperson 1) 

 

Intervjuperson 4 såg även internets oändliga utbud av pornografiskt material som en av 

orsakerna till utvecklande av riskbeteende:  

 

Det kanske finns olika sidor, men på internet finns det ingen begränsning. Så 

även när du är sexuellt tillfredsställd så tittar du på en ny sida och så vaknar 

du till liv igen. Det är det som gjort att det blir en fara, för att det blir ett 

beroende som inte fanns tidigare. (Intervjuperson 4) 

 

De professionella var tämligen överens om att bland annat kunskapsbrist, normer och 

social utsatthet tenderar att leda till såväl skuld och skam som riskbeteende hos 

pornografikonsumerade ungdomar.  

Mediala diskurser. Ett annat område som enligt intervjupersonerna orsakar 

problematik kopplat till pornografi är de alltför "svartvita" mediala diskurserna. 

Intervjuperson 3 såg problematiskt på de "entydiga mediala debatterna" med en dominerande 
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"motståndarsida" som tenderar att föda "skuld och skam" hos de som konsumerar pornografi. 

Intervjuperson 6 poängterade att pornografi är något som existerat “sedan det funnits 

grottmålningar”. Även intervjuperson 3 underströk det historiska intresset för pornografi: 

 

Sexualitet är något som har intresserat och lockat de flesta, så det är inte så 

konstigt att det finns ett intresse av att se vad andra gör eller ha fantasier 

kring. [...] Pornografin är ju många gånger iscensatta fantasier och liksom, 

jag tänker att det är viktigt att prata positivt om fantasier och att pornografi 

kan vara ett hjälpmedel. (Intervjuperson 3) 

 

Intervjuperson 3 menade att en stor del av arbetet därmed gick ut på att "nyansera debatterna". 

Det faktum att media tenderar att ställa "den ena parten mot den andra" istället för att fokusera 

på "hur vi bäst kan hjälpa våra unga medborgare att må så bra som möjligt" såg flera av 

intervjupersonerna problematiskt på. Intervjuperson 2 liknade mediedebatten vid 

"pajkastning" och menade att den idag inte gynnar ungdomar: 

 

Vi måste hjälpa individen att förhålla sig till att det här. Det går ju inte att 

stänga dörrar till allting. [...] Vi måste lära unga hur de ska förhålla sig till 

den [porren] och hur de ska använda den i sådana fall för att må bra. 

(Intervjuperson 2) 

 

Den rådande diskursen visar enligt intervjuperson 5 att det är "fult" att konsumera porr, något 

som gör diskussionen än mer svårhanterlig. Intervjupersonerna var överens om att det är 

viktigt att dialogen finns, men att den inte ska "skuldbelägga", utan snarare bör vara objektiv 

och låta ungdomar "tänka själva" (intervjuperson 5).  

Intervjuperson 6 upplevde att många söker hjälp över en oro skapad av just de mediala 

diskurserna, att ungdomar "läst saker som andra har skrivit" och därigenom blir oroliga över 

att de exempelvis "porrsurfar för mycket". Intervjuperson 6 menade även att det råder en 

"hotfull stämning" i media som inte är gynnsam för personer som faktiskt behöver gå i 

samtal: 

 

Att prata om liksom just att alla tändningsmönster ändras och personer blir 

våldtäktsmän, och att dem som kollar på porr älskar våld. [...] Alltså det blir 



  
 

24 

ju en, det blir en signal till de här människorna som behöver samtal att såhär 

“det här kan vi inte prata om”, för att de säger att om du kollar på porr då är 

du också en våldtäktsperson. (Intervjuperson 6) 

 

Här understryks även den mediala diskursens negativa spiral. Intervjuperson 6 befarande att 

den "mediala diskursen som råder nu "bidrar till att folk "drar sig från att säga" att de 

konsumerar porr. 

 Sammanfattningsvis underströk de professionella att intresse för pornografi är något 

som har funnits sedan urminnes tider och att sexualitet dessutom inte alltid är logisk, något 

som tycktes glömmas bort i de offentliga debatterna. Intervjupersonerna redogjorde för en 

liknande syn på hur mediala diskurser är med och föder skuld och skam hos ungdomar som 

konsumerar pornografi. Den entydiga debatten med pajkastning och en stark motståndarsida 

beskrevs vara ogynnsam och orosskapande hos pornografikonsumerade ungdomar. De 

professionella tyckte sig även se att ungdomars problematiska relation till pornografi ofta är 

ett symptom på annan problematik, som inte sällan grundar sig i social utsatthet.  

 

Porren i samhället och samhället i porren 

Nedan presenteras temat Porren i samhället och samhället i porren där de 

professionella redogör för områden där samhället på olika vis influerar och influeras av 

ungdomars möjlighet att utveckla en sund relation till pornografi. Temat presenteras med 

hjälp av underrubrikerna Porr - en reduktion av samhället där interaktionen mellan pornografi 

och samhälle belyses, samt Kunskapsbrist och automatiserad oro där de professionella 

kritiskt granskar vuxnas och skolväsendets möjlighet att möta ungdomars behov.  

Porr - en reduktion av samhället. Under intervjuerna skildrades olika aspekter av 

hur samhället och porrindustrin på många sätt lever i symbios. Intervjupersonerna klargjorde 

på olika vis hur stereotyper, normer och strukturer syns i ungdomars relation till pornografi. 

Ett område som ofta kom på tal var könsstereotyp problematik. Intervjuperson 2 ansåg att 

porrens "stereotypa" framställning av kön i kombination med samhällets negativa inställning 

till "machokultur" föder skam: 

 

Det kanske ofta är därför porren blir så ful, eftersom machokulturen är så 

ful, och machokulturen finns så tydligt i porren idag. Då kan det ju bli 

väldigt hårt, vilket gör då att det blir väldigt skamfyllt att faktiskt bli 
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upphetsat på att... de här stereotypa könsbeteendena helt enkelt. 

(Intervjuperson 2) 

 

Här förtydligade intervjuperson 2 även att denna skamproblematik nödvändigtvis inte alltid är 

kopplad till pornografi, utan att machokulturen regerar i "samhället vi lever i" och därmed 

även "tas in i porren". Intervjuperson 4 såg även hur "den ojämlika könsmaktsordningen" ofta 

blev huvudämne i gruppdiskussioner ungdomar emellan: 

 

Det blir en press och förväntningar på andra liksom, både på en själv liksom 

att man måste vara så duktig på olika sätt, och sen för kvinnorna är det väl 

ännu mer på hur man ska se ut. För killarna är det mer prestation. Det är väl 

storleken på penis. Annars är det ju prestation för dem. Ja muskler är det ju 

också. Men för tjejerna blir det mycket mer kring blygdläppar eller vad det 

nu kan vara, eller hur brösten ser ut. (Intervjuperson 4)  

 

Bara att lyfta, diskutera och problematisera dessa framställningar av kön upplevdes av 

intervjuperson 4 medföra en lugnande effekt på ungdomar. Samtal om normer kring "vad en 

kvinna vill ha" och att "mannen styr aktiviteterna" var exempel på ämnen som upplevdes vara 

"skamlösande" för ungdomar att prata om (Intervjuperson 4). 

Intervjuperson 3 såg problematiskt på att vi "lever i en samhällelig tid med en 

kroppsfixering som inte har blivit mindre". Ungdomar, framförallt unga kvinnor, beskrevs 

exempelvis ofta ha svårigheter med att "tycka om sin kropp" och leva upp till könsstereotypa 

förväntningar:  

 

Det finns ganska starka förväntningar om vad sex är och hur det förväntas 

göras. Och att det är, det tänker jag är en av våra stora utmaningar att prata 

kring, så. Det är fortfarande jätteheteronormativt. Så det är fortfarande 

mycket kring penetration, mycket om vaginal penetration framförallt, så att 

visst finns det jättemycket att jobba med och göra där. (Intervjuperson 3) 

 

Porr beskrevs också av intervjuperson 6 som en "reduktion av samhället". Könsbundna 

stereotypa mönster förklarades vara något människor blir matade med överallt. Vidare tyckte 

sig intervjuperson 6 även kunna se skillnader i hur ungdomar formulerade sina frågor 
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gällande pornografi:  

 

Där tycker jag ändå att det är ganska många tjejer som ställer frågan såhär 

“Men är jag dålig som kollar på porr?” och det är inte samma typ av 

formuleringar i jämförelse med killarna, liksom om jag är dålig. Killarna 

säger snarare såhär, mer generellt “Är det dåligt att kolla på porr? Är det 

farligt att kolla för mycket på korr?”. [...] Men att tjejerna på ett annat sätt tar 

till sig det dåliga, är jag dålig, liksom. Medan killarna mer håller sig på en 

generell nivå. (Intervjuperson 6)  

 

Det fanns även uppfattningar om att porr ofta blir norm i "gäng" snarare än hos den 

enskilda individen, inte minst hos de manliga konsumenterna. Intervjuperson 5 såg tendenser 

hos ungdomar att "vilja vara med i gänget" och därigenom introduceras för pornografi. "Om 

du umgås i de kretsarna där man kanske då, ja, sitter och dricker öl och kollar på porr en 

kväll, då sitter man kanske inte gör det ensam när man är tretton".       

Intervjupersonerna menade att pornografi på många sätt influerar och influeras av 

rådande samhälleliga normer, stereotyper och strukturer, vilket medför att ungdomars 

pornografirelaterade problematik tenderar att gå i linje med annan vanligt förekommande 

samhällsproblematik, såsom stereotyp framställning av kön, könsmaktsordning och 

machokultur. 

Kunskapsbrist och automatiserad oro. Något som informanterna upprepade gånger 

betonade som a och o i arbetet med ungdomars relation till pornografi var vikten av 

utbildning och vuxna som kan och vågar diskutera pornografirelaterade frågor. Intervjuperson 

1 menade att det finns ett ansvar hos vuxna och föräldrar att jobba "förebyggande" genom att 

bemöta och lära unga hur de "ska reglera och hantera sina känslor". Vidare beskrevs unga 

som "väldigt kloka" och intervjuperson 3 menade att det är "synd att vuxna inte kan möta upp 

dem alla gånger". Det sågs problematiskt på att det i samhället finns en "grundtanke" att 

vuxna måste "skydda våra ungdomar" från porren: 

 

Vi tänker på allt som har med unga och deras sexualitet, allt, att allt är 

riskfyllt. Att det är fult och det är fel. [...] Att porr finns så tillgängligt gör ju 

att många blir rädda, om man tänker att det är fult att titta på porr och så. Jag 

tror man tabubelägger det väldigt. (Intervjuperson 3) 
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Samma informant poängterade att porr är något som "vi måste kunna prata om vid matbordet 

hemma, precis som vi pratar om annat". Även intervjuperson 5 såg problematiskt på att 

"vuxenvärlden hetsar upp sig" över ungdomars porrkonsumtion och menade att det som 

behövs snarare är vuxna som kan "belysa och bredda" ungdomars förståelse. Intervjuperson 5 

menade att "porrfrågor kommer när du minst anar det" och oroade sig över att många vuxna 

och lärare "saknar trygghet att överhuvudtaget ta den diskussionen". Intervjuperson 6 såg det 

som "vuxnas ansvar" att våga och kunna ta upp frågor om porr: 

 

Om ett barn eller en ungdom tar upp det här med dig, då är du liksom utvald 

[...] Du behöver liksom inte kunna en massa om porr, men är det ett barn 

som tar upp frågan, att då vila i förtroendet och liksom lyssna. 

(Intervjuperson 6) 

 

Samtliga intervjupersoner underströk även det samhälleliga ansvaret i att utbilda såväl lärare 

som ungdomar. Intervjuperson 1 ansåg att samhället bör jobba mer förebyggande genom att 

exempelvis införa "livskunskap" som en obligatorisk del i skolan för att lära unga "hantera sin 

kropp, sina känslor och sina tankar". Vidare poängterade flera av intervjupersonerna behovet 

av sexualundervisning för lärare. "Jag hoppas att man får in mer sexualundervisning för 

lärare, så att fler lärare blir trygga och kan ta sakerna med eleverna när eleverna tar dem" 

(Intervjuperson 5). Intervjuperson 5 såg dessutom behov av kunskap om pornografi inom 

andra yrken och var övertygad om att vi i framtiden kommer att behöva “porrforskare”. Även 

intervjuperson 6 hoppades få se "sex- och samlevnad som en obligatorisk del i 

lärarutbildningen" inom en snar framtid. 

 Sammanfattningsvis klargjorde de professionella hur porren med dess normer, 

stereotyper och strukturer verkar som en reduktion av samhället. En könsstereotyp 

skamproblematik präglad av samhällets och vuxnas sexnegativa inställning ansågs ligga till 

grund för många ungas pornografirelaterade problematik. Vuxna som kan och vågar prata om 

pornografi med unga samt bättre sexualundervisning i skola och obligatorisk sex- och 

samlevnadsutbildning för lärare sågs som effektiva åtgärder i arbetet med ungas relation till 

pornografi.  
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Diskussion  

De sexologer som intervjuades gav en nyanserad bild av hur oerhört komplext och 

tabubelagt ämne pornografi, och specifikt ungdomars konsumtion av pornografi, är och hur 

det försvårar möjligheterna att nå ut och föra effektiva samtal med ungdomar om 

pornografirelaterade ämnen. Samtidigt beskriver sexologerna en rad olika sätt att arbeta 

konstruktivt med ungdomar/unga vuxna i frågor som rör pornografi.  

En stor del av sexologers arbete tycks gå ut på att sakligt normalisera och 

avdramatisera ungdomars skuld, skam och oro relaterat till pornografi. Via tillåtande och 

sakliga samtalsmetoder arbetar de intervjuade sexologerna aktivt för att bland annat hjälpa 

ungdomar förhålla sig kritiskt till de rådande mediala debatterna, utveckla alternativa 

känsloregleringsmetoder och formulera explicita värdegrunder.  

Nedan diskuteras de tankar och strategier som sexologerna beskrev i relation till teori 

och tidigare forskning. Inledningsvis konkretiseras sexologernas uppfattning och bemötande 

av hur ungdomars inställning och oro kopplat till pornografi kan skapas av exempelvis 

rådande mediala diskurser samt vuxnas sexnegativitet och okunskap. Vidare beskrivs 

sexologernas syn på och arbete med könsspecifik problematik utifrån teori om kön, sexualitet 

och pornografi som socialt konstruerade områden. Sedan presenteras sexologernas 

förhållningssätt och samtalsmetoder med fokus på typiska problematikområden och effektiva 

samtalskonstellationer i frågor om pornografi. Därefter uppmärksammas sexologers behov av 

nyanserad forskning och bättre sex- och samlevnadsundervisning. Avslutningsvis diskuteras 

uppsatsens metodologi, praktiska implikationer och förslag på vidare forskning.  

 

Omgivningens påverkan   

 Historiskt sett har samhället präglats av en ambivalent inställning till pornografi, där 

den ibland setts som smutsig och vid andra tillfällen kan tolkas som en del av en progressiv 

samhällsomvandling (Johansson & Lalander, 2018). Detta bekräftas av Douglas (1997) som 

menar att gränser och tabun kring mänskliga beteenden är flytande och under ständig 

upprättning. Uppsatsens resultat tyder på att en stor del av sexologers arbete med 

ungdomar/unga vuxna i frågor rörande pornografi går ut på att lindra skuld, skam och oro 

grundad i omgivningens åsikter och diskussioner om pornografi. Eftersom människors 

kunskap och verklighet ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv konstrueras via sociala 

kontexter och strukturer, blir det nödvändigt att se bortom individen och fokusera på sociala 

och politiska sfärer för att förstå socialt liv, via exempelvis språk (Gergen, 1973; Wenneberg, 
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2010). Hur det talas om pornografi, såväl bland professionella som i de offentliga debatterna 

och individer emellan, är med största sannolikhet med och konstruerar människors 

uppfattning om och inställning till vad det innebär att konsumera pornografi. Johansson och 

Lalander (2018) menar att kunskapsuppfattning och andra sociala konstruktioner orsakar 

förväntningar på den enskilda individen och dess omgivning, en tolkning som troligen kan 

etableras på sexologers arbete med pornografirelaterad skuld, skam och oro.  

Mediala diskurser. Studier visar att nästintill alla tonåringar någon gång har 

konsumerat pornografi (Lewin et al., 1998; Svedin & Priebe, 2004; Tikkanen et al., 2011; 

Mattebo, 2014). Vanligt förekommande i dagens debatter är att enbart belysa potentiella 

risker, faror och skador relaterade till unga människors pornografikonsumtion (Dines et al., 

1998; Paul, 2005; American Psychological Association, 2007; Dines 2010; Papadopoulos, 

2010; Livingstone, Haddon, Görzig &Ólafsson, 2011). En rad forskning indikerar även på att 

den ökade tillgängligheten och konsumtionen av pornografi på olika sätt influerar ungdomars 

kultur och utveckling (McNair, 2002; Paul, 2005; Peter & Valkenburg, 2007; Löfgren-

Mårtenson & Månsson, 2010). Enligt Östergren (2010) är dock omöjligt att utifrån dagens 

forskning kring pornografi påstå att negativa risker, faror och skador som exempelvis sexbrott 

ökar som en konsekvens av att en person har konsumerat pornografi. Dessa oförenliga 

inställningar till och framställningar av pornografikonsumtionen menar sexologerna på olika 

sätt präglar deras arbete med ungdomar/unga vuxna i frågor om pornografi. 

 Intervjupersonerna uppmärksammar på olika sätt hur mediala debatter tenderar att 

influera ungas pornografirelaterade oro, skuld och skam, och uppger att de regelbundet 

hanterar frågor kring vad som är “normalt” med fokus på att avdramatisera, belysa och bredda 

synfältet hos ungdomar. En del av sexologerna upplever att många söker hjälp över en oro 

skapad av just de mediala diskurserna, att ungdomar läst saker som andra har skrivit och 

därigenom blir oroliga över att de exempelvis “porrsurfar” för mycket och därför riskerar att 

bli våldtäktspersoner. Den mediala diskursens skildrande av pornografikonsumtion som något 

fult verkar medföra att sexologers arbete på många sätt handlar om att nyansera debatter 

genom att prata positivt om pornografi. Sexologerna belyser vikten av att som professionell 

vara opartisk, normaliserande och tillåtande i samtal med ungdomar/unga vuxna i frågor om 

pornografi och att en del av arbetet som sexolog därigenom handlar om att exempelvis 

förtydliga att ens sexuella preferenser och politiska värderingar inte nödvändigtvis går i linje 

med varandra. 
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Utifrån sexologernas erfarenheter och de många åsikter som präglar den samhälleliga 

pornografidebatten går det att urskilja ett samband mellan de övervägande negativa politiska 

samt sociala bilderna av pornografi och ungdomars upplevda skam i relation till sin 

konsumtion. I samtal med ungdomar verkar det således viktigt att sexologer fungerar som en 

motpol till de mediala diskurserna genom att normalisera att en kan bli upphetsad av 

pornografi, oavsett värderingar eller politiska åsikter. Sexologers professionella arbete med 

och objektiva bemötande av ungas frågor rörande pornografi tycks vara värdefullt för såväl de 

framtida debatterna som den enskilda individens mående och inställning till ämnet. 

Vuxnas sexnegativitet och okunskap. Rubin (1992) menar att det västerländska 

samhället präglas av en syn på sex och sexualitet som en farlig, negativ och destruktiv kraft 

och studier visar att många ungdomar aldrig har pratat med någon vuxen om pornografi 

(Mattebo, 2014). Forskning indikerar även att samhället präglas av en generell oro över att 

ungdomar som konsumerar pornografi riskerar att utsättas för fara och drabbas av oönskade 

konsekvenser (Rogala & Tydén, 2004; Månsson & Söderlind, 2004). Trots många vuxnas oro 

och övertygelse om pornografins skadliga effekter är det fortfarande relativt sällsynt med 

empirisk forskning om ungdomar och pornografi (Helsper, 2005).   

Sexologerna menar att vuxna tenderar att se ungas sexualitet som riskfylld, ful och fel 

och betonade flera gånger vikten av vuxna som kan och vågar diskutera pornografi utan att 

skuldbelägga och fördöma. Sexologernas erfarenheter går i linje med hur Östergren (2010) 

skildrar vuxnas generella uppfattning om den lättpåverkade ungdomen som måste skyddas 

från nya samhällsföreteelser. Även Ahlin och Stigberg (2016) menar att vuxna tenderar att 

oroa sig för ungdomars pornografikonsumtion men samtidigt saknar kunskap, mod och 

verktyg för att diskutera den direkt med den berörda. En av intervjupersonerna anser att 

pornografi är något vi behöver kunna prata om vid matbordet och ser problematiskt på att 

vuxenvärlden hetsar upp sig över ungdomars pornografikonsumtion, en problematik som 

uppmärksammas bland flera av intervjupersonerna. Sexologerna menar att det nödvändigtvis 

inte handlar om att vuxna behöver kunna en massa om pornografi, utan att det snarare handlar 

om att våga vila i förtroendet och lyssna om en ungdom lyfter frågan.    

Johansson och Lalander (Red.) (2003) hävdar att ungdomar idag befinner sig i ett 

spänningsfält mellan att utforma nya typer av sexualitetsmönster och att falla in i gamla 

sociala former. De ovan nämnda problematiska paradoxer, oförenliga värderingar och 

beteenden samt sexologernas behov av att fokusera på normalisering och nyansering av de 

entydiga debatterna innebär med största sannolikhet att många ungdomar/unga vuxna som 
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konsumerar pornografi upplever kognitiv dissonans och konformitet (Festinger, 1957; 

Gilovich et al., 2016). Människor som upplever inkonsekventa tankar, emotioner och 

handlingar mår sällan bra och strävar då på ett eller annat sätt efter att korrigera kognitioner 

eller handlingar, något som med stor sannolikhet gör en mer mottaglig och benägen att följa 

rådande samhällsnormer. Den kombinationen av kritisk medvetenhet och sexuell inspiration 

som ungdomar tycks uppleva kan ses som vad Mattebo m fl. (2012) kallar en “uppenbar 

paradox” och verkar vara en del av sexologers dagliga arbete med ungdomar/unga vuxna i 

frågor om pornografi. Sexologerna verkar tämligen överens om att omgivningens 

kunskapsbrist, normer och en entydig medial debatt tenderar att föda såväl skuld och skam 

som riskbeteende hos ungdomar som konsumerar pornografi. Ungdomar som får höra av en 

sexolog att det är normalt att bli upphetsad av pornografi, trots att det känns jobbigt eller fel, 

undviker därigenom med stor sannolikhet känslor av skuld och skam, vilket kan antas minska 

risken för kognitiv dissonans och konformitet.  

 

Kön, sexualitet och pornografi som socialt konstruerade områden.  

Den ökade tillgången av pornografi, med dess framställning av kroppar, sexualitet och 

sexuella aktiviteter präglar med största sannolikhet människors sexuella liv (Johansson & 

Lalander, 2018). Forskning tyder även på att pornografi och annan media med sexualiserat 

innehåll skapar förväntningar och krav på ungdomar, inte minst utifrån kön (Häggström-

Nordin et al., 2006). Flera av de intervjuade sexologerna redogör för könsstereotypa samtal 

och områden som på olika sätt tycks prägla deras arbete med ungdomar/unga vuxna i frågor 

om pornografi. Det socialkonstruktivistiska perspektivet ser kön och sexualitet som socialt 

konstruerade områden (Johansson & Lalander, 2018). Lewin (2010) för resonemanget vidare 

och lyfter att rådande uppfattningar om hur kön formar människor skapar förväntningar på 

hur en person bör förhålla sig till sin sexualitet. En studie av Mattebo (2014) fann att 

ungdomar anser att pornografi normaliserar specifika könsroller, med mannen som det 

sexuella dominanta subjektet och kvinnan som det sexuella underordnade objektet. I linje med 

Gagnon och Simons (1973) scriptteori har Löfgren-Mårtenson och Månsson (2006) 

identifierat ett script som beskriver vad ungdomar sexuellt bör göra, se ut och tända på för att 

vara sexuellt tilltalande. Ungdomarna i deras studie menade att dessa uppmaningar eventuellt 

leder till utvecklande av sämre självförtroende och större osäkerhet kring huruvida en duger. 

Sexualitet kan således antas formas enligt rådande samhällsnormer, där sex blir en form av 

miniatyr av samhället.  
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Könsspecifik problematik. Gender Belief System syftar till att förklara vad som 

ingår i samhällets könsspecifika stereotyper, attityder och inställningar gentemot personer 

som bryter mot förväntade, könsbaserade beteenden (Kite & Whitley, 2016). I enlighet med 

en studie av Mattebo (2014) redogör sexologerna för en skillnad i hur mycket pornografi unga 

kvinnor och män konsumerar. En del sexologer förmodar att sådan statistik med stor 

sannolikhet präglats av rådande samhällsnormer som antyder att kvinnor inte “ska” 

konsumera pornografi, och att statistiska undersökningar därmed presenterar en snedvriden 

bild av verkligheten. En intervjuperson menar även att unga kvinnor tenderar att fråga “är det 

fel på mig?” om de har konsumerat pornografi, vilket skiljer sig från unga män som ofta 

formulerar sådana frågor i mer generella termer. Om samhällets normer talar om för 

ungdomar att kvinnor inte bör uppskatta eller konsumera pornografi läggs med största 

sannolikhet mycket press på de som identifierar sig som kvinna att antingen undvika eller 

ljuga om sin pornografikonsumtion.  

Vidare beskrivs unga kvinnor främst påverkas av det pornografiska materialets 

framställning av kvinnokroppen. En av de intervjuade sexologerna rapporterar att unga 

kvinnor ofta har svårt att "tycka om sin kropp" och ofta upplever svårigheter med att “hänge 

sig” under sex. De framställningar och förväntningar som unga kvinnor tenderar att präglas av 

skiljer sig enligt intervjupersonerna från unga män, som tycks uppleva mer prestationsbaserad 

problematik. Enligt Hammarén och Johansson (2005) finns det för män även en paradox kring 

att sexuellt stimuleras av pornografi och samtidigt få kritik ur ett jämställdhetsperspektiv. En 

intervjuperson exemplifierar paradoxen genom att förklara pornografins stereotypa 

framställning av kön i samband med samhällets negativa attityder gentemot machokultur, 

något som kan inge skam för män som blir upphetsade av sådan pornografi. 

Känsla av oro och förväntningar kopplat till det pornografiska materialets 

könsspecifika framställning framkom i flera av intervjuerna, vilket tyder på att det är ett 

vanligt förekommande problem hos ungdomar. De könsskillnader som sexologerna 

uppmärksammar angående pornografikonsumtion skulle således kunna förklaras som en 

konsekvens av samhällets olika förväntningar på kön och sexualitet, specifikt på idén om att 

pornografikonsumtion är en manlig företeelse och därmed automatiskt bör tilltala män och 

inte kvinnor.  

Samtal om könsstereotypa framställningar och förväntningar. Prestationsnormer, 

grupptryck och känslor bidrar enligt Wennberg (2010) till formandet av människors kunskap 

om verkligheten. Samtal, gärna i grupp, där unga tillåts att diskutera pornografi utifrån såväl 
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könsstereotypa framställningar som förväntningar, kan enligt en majoritet av sexologerna vara 

en effektiv metod för att konfrontera och sänka krav som unga tenderar ha på sig själva och 

andra. Sådana samtal skulle med största sannolikhet även resultera i en minskning av skuld 

och skam bland unga som konsumerar, eller är intresserade av att konsumera, pornografi. 

Bara genom att lyfta, diskutera och problematisera dessa framställningar av kön upplevde 

sexologerna en lugnande effekt på ungdomar. Samtal om normer kring "vad en kvinna vill 

ha" och att "mannen styr aktiviteterna" var exempel på ämnen som bland sexologerna 

upplevdes vara skamlösande för ungdomar att prata om. Även Mattebo (2014) menar att en av 

sexologens viktigaste arbete är att samtala om konsekvenser som riskerar uppkomma när 

sexualitet framställs så pass ojämlikt.  

Samtal om könsstereotypa framställningar och förväntningar i samtal med 

ungdomar/unga vuxna i frågor om pornografi tycks sänka ungdomars krav och bidra till en 

mer verklighetsförankrad bild av sexuellt beteende. Diskussion om dessa frågor i grupp 

verkar skapa ett “positivt grupptryck” och insikt i att könsspecifikt framställande och 

beteende inte alltid stämmer överens med verkligheten. 

 

Effektiva samtalsmetoder 

 Under intervjuerna lyftes olika utgångspunkter och strategier för samtal. Eftersom 

intervjupersonerna arbetar inom olika arenor, till exempel på skola som undervisande lärare 

och på ungdomsmottagning, framkom olika konstellationer, samtalsmetoder och 

tillvägagångssätt för skapande av konstruktiva samtal.  

 Professionellt bemötande. Dagens forskningsresultat och samhälleliga debatter om 

hur ungdomar påverkas av pornografi tycks bestå av en rad olika slutsatser och åsikter som 

engagerar många (Löfgren-Mårtenson & Månsson, 2006; Wright et al., 2013; Mattebo & 

Häggström-Nordin, 2016). Trots det belyser flera intervjupersoner vikten av att sexologer 

lämnar den egna värdegrunden hemma och agerar professionellt oavsett om det krockar med 

personliga värderingar. Sexologerna belyser vikten av att aldrig låta den egna inställningen till 

pornografi prägla samtalet. Även Mattebo (2014) lyfter detta och menar att det är viktigt att 

professionella reflekterar kring sina normer och värderingar i förhållande till ungdomarna.  

 För att sexologer ska undvika att föra in egna värderingsgrunder i samtal med 

ungdomar kan specifika metoder användas, exempelvis Plissit-modellen (Annon, 1976). 

Genom att förhålla sig till denna modells fyra nivåer skulle sexologen med tydliga riktlinjer 

för hur samtal bör genomföras med stor sannolikhet kunna bemöta ungdomar på ett anpassat 
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sätt. Flera intervjupersoner berättar om Plissit-modellen och menar att den bidrar till ett 

tillåtande och icke värderande samtalsklimat. Samtal som präglas av denna modell har visat 

sig ge information och utrymme för ungdomar att prata om pornografi, något som sällan 

upplevs tillåtet i andra arenor av samhället (Attwood & Smith, 2011).  

 Ytterligare en metod för ett effektivt arbete i samtal med ungdomar är formulären 

AUDIT, DUDIT och SEXIT som används på bland annat ungdomsmottagningar för att 

identifiera och arbeta med en person som har ett potentiellt riskbeteende i relation till sin 

alkohol-, drog- eller sexkonsumtion (Berman et al., 2017; Hammarström et al., 2019). 

Formulären är självskattningstest som fungerar som ett diskussionsunderlag på olika nivåer 

och påvisar om det tycks finnas en problematik. En intervjuperson uppger att formulär som 

AUDIT, DUDIT och SEXIT kan underlätta arbetet med ungdomar/unga vuxna, men önskar 

att det fanns något anpassat och etablerat för just pornografirelaterad problematik.  

Arbete med beroendeproblematik. Samtliga intervjupersoner berättar att de någon 

gång mött ungdomar som påstod sig ha, eller var rädda att utveckla, ett beroende av 

pornografi. Huruvida pornografiberoende borde vara en diagnos råder det bland sexologer 

delade meningar om. Olson (2012) menar att en person skulle kunna bli beroende av 

pornografi på samma sätt som vid ett alkoholberoende. En av de intervjuade sexologerna 

uppmärksammar att det saknas specifika definitioner av vad ett sådant beroende skulle 

innebära och hur det i sådana fall skulle identifieras och diagnosticeras. Majoriteten av 

intervjupersonerna anser att pornografiberoende är ett begrepp som inte bör användas 

professionellt, medan en intervjuperson inte ser varför en sexolog inte skulle använda 

begreppet i de fall där patienten själv väljer att bruka det.  

Som tidigare nämnt saknas det, författarna veterligen, etablerade systematiserade 

formulär för professionella att använda när/om en beroendeproblematik kring pornografi ska 

utredas. Avsaknaden av ett etablerat systematiserat formulär likt AUDIT, DUDIT och SEXIT 

indikerar att svenska sexologer saknar riktlinjer av den konkreta natur som finns för 

exempelvis alkohol- och droganvändning i samtal med ungdomar (Berman et al., 2017; 

Hammarström et al., 2019). Idag tycks sexologer förväntas utgå från egna erfarenheter och 

värderingar för att avgöra om en ungdom har ett beroendeliknande förhållningssätt till 

pornografi, något som samtliga intervjupersoner uttrycker att de gärna undviker. 

 Arbete med bakomliggande problematik. Svedin och Åkerman (2016) har funnit att 

ungdomar, framförallt unga män, som konsumerar pornografi i högre utsträckning även tycks 

konsumera betydligt mer alkohol, droger och ha sämre psykisk hälsa (Svedin & Åkerman, 
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2016; Seabrook, Ward & Giaccardi, 2018). Svedin och Priebe (2004) har även identifierat att 

en hög konsumtion av pornografi är starkt associerat med social utsatthet. Just bakomliggande 

problematik med exempelvis ångest, känsloreglering eller annan social utsatthet är något 

majoriteten av intervjupersonerna redogör för i arbetet med ungdomar/unga vuxna i samtal 

om pornografi. Sexologerna poängterar att en destruktiv relation till pornografi nödvändigtvis 

inte är det grundläggande problemet, utan många gånger snarare bör ses som ett symtom på 

annan problematik. En av de intervjuade sexologerna erfarar att om en person redan befinner 

sig i ett "utsatt läge" med exempelvis drog- och alkoholproblem så är risken stor att personen 

även har en problematisk relation till pornografi. En av sexologerna talar dessutom om “en 

beroendepersonlighet” som innebär att pornografi endast är ett av flera redskap för att reglera 

känslor. Forskning i linje med sexologernas erfarenhet har visat att ungdomar som frekvent 

konsumerar pornografi också i vissa fall uppvisar livsstilsproblematik, exempelvis depression, 

relationssvårigheter, alkohol- och drogkonsumtion, stillasittande livsstil, antisocialt beteende 

och/eller annan social utsatthet (Svedin & Priebe, 2004; Mattebo, 2014; Svedin & Åkerman, 

2016).   

En hög konsumtion av pornografi tycks således inte alltid bero på en specifik 

problematik eller ett specifikt förhållningssätt till just pornografi, utan bottna i andra 

omständigheter. Sexologerna poängterar även att en destruktiv relation till pornografi många 

gånger bör ses som ett symtom på annan undertryckt problematik och att vissa ungdomar 

tycks använda pornografi som en metod för att hantera sin situation och sina känslor. 

Kontrollbeteenden, i detta fall konsumtion av pornografi, har en tendens att minska 

ångestsymtom direkt men har en negativ effekt på individens tillfrisknande långsiktigt 

eftersom personen inte behöver konfrontera ångesten (Gross, 1998; Holt et al., 2015).  

Flera intervjupersoner poängterar att en destruktiv relation till pornografi ofta präglas 

av bakomliggande ångest som är svår för ungdomar att hantera och intervjupersonerna menar 

att det finns ett stort behov hos ungdomar att utveckla nya strategier för att hantera sina 

känslor. Genom att aktivt arbeta med olika känsloregleringsmetoder upplever sexolgerna att 

många kan lära sig hantera sin relation till pornografi på bättre sätt. För att möjliggöra en 

tillåtande och icke-värderande samtalsmiljö använder flera av sexologerna återigen Plissit-

modellen (Annon, 1976). Även att formulera och skriva ner sin värdegrund beskrivs av 

sexologerna som effektiva metoder i arbete med bakomliggande problematik och 

känsloreglering. Utifrån Gross (1998; 2002) teori om vikten av känsloreglering samt Gratz 

och Roemers (2004) syn på individanpassade känsloregleringsmetoder kan de ovan nämnda 
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modellerna med stor sannolikhet vara gynnsamma för sexologer och andra professionella i 

arbete med unga som upplever sig ha en problematisk relation till pornografi.  

Effektiva samtalskonstellationer. Intervjupersonerna träffar ungdomar i diverse 

konstellationer. Vissa möter ungdomar i medelstora grupper, medan andra främst arbetar med 

individuella samtal där ungdomar på eget bevåg sökt sexologisk rådgivning. I vissa fall tycks 

individuella samtal vara att föredra före gruppsamtal. Känsla av ångest kan upplevas som 

känsligt och obehagligt och kan därför vara något ungdomar hellre pratar om under enskilda 

samtal (Gross, 1998; Gross, 2002). I de fall där en person söker stöd för exempelvis 

självupplevd högkonsumtion av eller ett problematiskt förhållningssätt till pornografi är det 

därmed förslagsvis aktuellt med ett individuellt samtal. MI, motiverande samtal, används ofta 

som utgångspunkt för samtal kring sexuella riskbeteende, men även Plissit-modellen är 

troligtvis effektivt för ett konstruktivt samtal (Annon, 1976; Koken et al., 2014; Rollnick et 

al., 2009). Både MI och Plissit-modellen används inom terapeutiska samtal, och kan därför 

antas vara relevanta vid individuella samtal rörande pornografirelaterad problematik.  

 I andra fall där pornografi anses mindre känsligt, pinsamt eller jobbigt kan snarare 

gruppsamtal antas vara aktuellt. Sexologerna redogör för fördelar med gruppsamtal i frågor 

om pornografi och menar att gruppsamtal kan vara befriande. Tertiär bedömning, således en 

form av social delning, skulle bekräfta denna observation (Keltner et al., 2016). Effekten har 

bland annat identifierats vid samtal om ämnen som skapar negativa emotioner som skuld och 

skam. Eftersom människor tenderar att uppleva en högre grad av välmående i situationer där 

erfarenhet kan delas är det med stor sannolikhet fördelaktigt att lyfta frågor om pornografi i 

gruppsamtal. Enligt en intervjuperson tenderar pornografi att komma på tal i gruppsamtal, 

men sällan som primärt fokus, och flera av sexologerna förmodar att gruppsamtal skulle 

reducera ungdomarnas känsla av just skuld och skam kring sin pornografikonsumtion, genom 

att de exempelvis märker att andra också konsumerar pornografi. Utifrån detta resonemang 

skulle systematiska gruppsamtal med pornografi som enda fokus på exempelvis 

ungdomsmottagningar och skolor kunna resultera i att pornografikonsumtion avdramatiseras. 

Sådana samtal skulle även kunna resultera i en reducering av den skuld och skam som många 

människor tycks uppleva i relation till pornografi (Attwood & Smith, 2011).  

Ytterligare en anledning till varför gruppsamtal om pornografi kan tänkas vara viktigt 

är på grund av att de förväntningar som finns på ungdomar sätts i praktik. Högkonsumerande 

ungdomar tenderar nämligen att ha en tidigare sexualdebut samt erfarenhet av anal- och 

kompissex (Häggström-Nordin et al., 2005). Å andra sidan är det, precis som Forsberg (2006) 
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och Bear m fl. (2015) menar, svårt att fastställa om det föreligger ett orsakssamband. I en 

studie av Mattebo (2014) beskrev ungdomar pornografi som fiktion, men att den trots det 

ledde till ambivalenta emotioner på olika vis, som rädsla och inspiration. Det kan därför ses 

som viktigt att som professionell eller annan vuxen påminna ungdomar om att framställningen 

av sex i pornografi endast är en fiktion. Sexologerna anser dock att unga många gånger är 

väldigt kloka och att vuxna inte alltid kan möta upp dem på en bra nivå, vilket tyder på att 

professionellas arbete med ungdomar/unga vuxna i såväl grupp som enskilt är viktigt för 

ungdomars möjligheter att samtala om pornografi. 

 

Behov av nyanserad forskning och utbildning 

Samtliga intervjupersoner betonar utifrån olika perspektiv vikten av mer nyanserad 

forskning och utbildning om hur pornografi påverkar människor för såväl, barn och unga som 

vuxna och professionella. Eftersom etableringen av internet har bidragit till att i stort sett alla 

har fri tillgång till pornografi är det enligt Johansson och Lalander (2018) rimligt att anta att 

de pornografiska bilderna av kroppar, sexualitet och sexuella aktiviteter färgat av sig på 

människors sexualliv och på många sätt formar ungdomars uppfattning om hur sexualitet och 

sexuellt beteende bör gå till.  

Möjlighet att arbeta evidensbaserat. Helsper (2005) uppmärksammar att empirisk 

forskning om ungdomar och pornografi fortfarande är relativt sällsynt, vilket Attwood och 

Smith (2011) förmodar grundar sig i att forskning på detta område präglas av svårigheter 

förankrade i kulturella tabun kring att samtala om sex, något som medför rädsla och ångest. 

Som tidigare nämnt beskriver sexologerna möjligheten att arbeta evidensbaserat som 

begränsad. Sexologerna saknar exempelvis en etablerad systematiserad strategi likt SEXIT-

formuläret som presenteras av Hammarström m fl. (2019) för att kunna kartlägga och förhålla 

sig till potentiella riskbeteenden hos pornografikonsumerande ungdomar/unga vuxna. En av 

de intervjuade sexologerna belyser problemet och menar att diskussioner och arbetsmetoder 

som inte är evidensbaserade tenderar att bli utifrån eget tyckande och inte gynna ungdomar 

som behöver hjälp. Här uppmärksammades även att de många debatter som målar upp 

pornografikonsumenter som potentiella våldtäktspersoner resulterar i att ungdomar inte vågar 

öppna upp sig om sina problem. En intervjuperson uppmärksammar även behovet av 

nyanserad forskning och är övertygad om att vi i framtiden kommer att behöva 

“porrforskare”. 
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Mer och bättre sex- och samlevnadsundervisning. Flera sexologer understryker det 

samhälleliga ansvaret i att utbilda unga i frågor om pornografi och studier bekräftar att 

ungdomar idag inte får tillräcklig utbildning, information, rådgivning i sex- och samlevnad 

(WHO, 2010; Ekstrand et al., 2005; Larsson et al., 2006; Sydsjö et al., 2006). Ovanligt är inte 

uppfattningen om att sex- och samlevnadsundervisningen i svenska skolor idag präglas av ett 

alltför stort problemfokus kring frågor som rör exempelvis sexistiskt språkbruk, sexuellt våld 

och bristen på sexuell jämställdhet mellan könen (Bäckman, 2010). 

 Majoriteten av de intervjuade sexologerna tycks vara överens om att 

sexualundervisningen i dagens skolor är undermålig, men betonar samtidigt att det inte är så 

konstigt med tanke på att det inte finns någon obligatorisk utbildning i sex- och samlevnad för 

lärarstudenter. Sexologernas tankar tycks gå i linje med hur Löfgren-Mårtensson och Fugl-

Meyer (2010) uppmärksammar problemet. De menar att många som undervisar i sex- och 

samlevnadskunskap i skolan, eller som träffar ungdomar i sin yrkesroll, idag många gånger 

behöver utgå från egna personliga normer istället för en professionell sexologisk utbildning. 

Sexologerna uttrycker en önskan om att utbildning i sex- och samlevnad ska bli en 

obligatorisk del i lärarutbildningen och en intervjuperson betonar specifikt att lärare behöver 

erbjudas möjlighet att utveckla kunskap om pornografi för att kunna diskutera pornografi i de 

situationer där eleverna öppnar upp för det.  

Sexologerna tycks i linje med Mattebo (2014) se problematiskt på att vuxnas 

förståelse för och uppfattning av hur närvarande pornografin är i ungdomars vardag sällan 

stämmer överens med hur ungdomarna själva upplever det, och att detta medför viss svårighet 

i kommunikationen. I en kombination av tidigare forskning och sexologernas erfarenhet kan 

det utifrån Gagnon och Simons (1973) scriptteori vara gynnsamt med mer nyanserad 

forskning på pornografi samt bättre och obligatorisk sex- och samlevnadsutbildning för såväl 

barn, unga, vuxna som professionella. Detta skulle med största sannolikhet bidra till att andra 

perspektiv än de som råder i exempelvis dagens mediala debatter blir en del av ungdomars 

kunskaps- och verklighetsuppfattning. Möjligheten att arbeta utifrån ett evidensbaserat 

förhållningssätt skulle med stor sannolikhet bidra till att sexologer, och andra professionella, 

kan bemöta ungdomars frågor om pornografi med effektivare metoder.  

 

Metodologisk diskussion  

För denna uppsats användes som tidigare nämnt en kvalitativ metodologi med 

socialkonstruktivistisk epistemologisk ansats. Denna utgångspunkt bidrog med största 
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sannolikhet till ökad tillgång och möjlighet att analysera sexologers förståelse för deras 

dagliga arbete med ungdomar, vilket är grundläggande inom det socialkonstruktivistiska 

perspektivet (Willig, 2013). Det socialpsykologiska perspektivet som använts bidrog med stor 

sannolikhet till en mer övergripande förståelse för hur människors kunskap och beteende 

formas av sociala samspel (Hacking, 2000; Lundberg & Löfgren-Mårtensson, 2010). 

Förhoppningen är de semistrukturerade intervjuer som hölls gav sexologerna utrymme att 

formulera egna konstrukt av samtal med ungdomar, men att ett ständigt fokus på 

forskningsfrågan var konstant närvarande. En annan datainsamlingsmetod, exempelvis 

enkätundersökningar, hade förmodligen inte resultatet i ett lika omfattande resultat. 

Användandet av en intervjuguide syftade till att försöka höja uppsatsens validitet och bidrog 

återigen med största sannolikhet till att den data som samlats in är relevant för 

forskningsfrågan. Utan en intervjuguide hade genomförandet av en semistrukturerad intervju 

med god framgång och relevans förmodligen blivit svår eftersom risken att förlora fokus från 

forskningsfrågan skulle vara mer närvarande.  

 Den tematiska analys som användes syftade till att organisera, hitta mönster och 

identifiera upprepade motiv av insamlad data, utan att utgå för mycket från tidigare teorier 

(Bryman, 2018). Detta resulterade förmodligen i större förståelse för hur olika teman kan 

relateras till varandra och ett mer genomarbetat resultat med tydlig relevans.  

 Representativitet är viktigt inom forskning och inom kvalitativ metod läggs främst 

fokus på huruvida resultatet är överförbart från studien till andra sammanhang och grupper 

(Willig, 2013). Trots att uppsatsen baseras på relativt få intervjupersonen var urvalet planerat 

att fokusera på just sexologers tankar, och ett mindre urval gjordes för att få ett djup i deras 

beskrivningar. De sexologer som har intervjuats tycks präglas av en relativt liberal syn på 

pornografi, medan andra forskare och debattörer snarare verkar präglas av en mer konservativ 

inställning till pornografi (Wright et al., 2013). Denna diskrepans är viktigt att ta hänsyn till i 

diskussioner av överförbarheten. Intervjupersonerna är verksamma i olika städer och arenor 

samt har olika utbildningsbakgrund och ålder, vilket gör att fokus har kunnat ligga på en 

heterogenitet bland sexologerna. Eftersom uppsatsen syftar till att undersöka specifikt 

sexologers uppfattning av och arbete med ungdomar/unga vuxna i frågor om pornografi är vår 

förhoppning därför att urvalet bidrar till att dessa resultat är överförbara till målgruppen 

sexologer i stort. 

 Under uppsatsens gång har även en diskussion kring huruvida pornografiforskningen 

är saklig eller om forskarna saknar reflexivitet varit närvarande. En forskare anses vara 
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reflexiv när hen reflekterar kring i vilken utsträckning egna åsikter och erfarenheter har 

påverkat studien och resultatet (Willig, 2013). I studier med socialkonstruktivistisk ansats 

skapas datan i interaktionen mellan informanten och forskaren, således är forskaren aldrig 

fullständigt objektiv i insamlingen eller analysen av datan. Trots att intervjuer i allra högsta 

grad är en interaktion som påverkar resultatet, eftersträvades att intervjupersonernas 

värderingar och attityder skulle vara vägledande och att analysen skulle vara så beskrivande 

som möjligt. Förhoppningsvis bidrog detta till att resultatet, i den utsträckning det är möjligt, 

är en deskriptiv reflektion av intervjupersonernas förståelse av arbetet med ungdomar och 

pornografi.  

 Samtliga etiska principer togs hänsyn till under intervjuerna och uppsatsen. Trots att 

intervjupersonerna inte besvarade personliga frågor, vilket minskar risken för obehag, kan 

pornografi uppfattas som känsligt. Denna risk ansågs dock vara minimal eftersom 

intervjupersonerna arbetar med frågor om pornografi i sitt dagliga arbete. Resterande etiska 

principer och information kommunicerades genom samtyckesblanketten (Se bilaga 2). 

Samtliga intervjupersoner fullföljde sitt deltagande och förhoppningsvis kan det tolkas som 

bevis för en god forskning ur ett etiskt perspektiv. 

Arbetet med denna uppsats har bidragit till insikt i att det finns ett stort behov av 

forskning kring professionellas arbete med ungdomar i frågor om pornografi. Den tidigare 

forskning som använts är den som ur författarnas perspektiv ansetts vara mest relevant för 

arbetet. En del av forskningen är närmare ett decennium gammal och kan eventuellt ses som 

utdaterad eller förlegad. Utifrån tidigare forskning och uppsatsens resultat tycks det vara 

relevant och nödvändigt att utföra mer kvantitativ forskning på hur sexologer arbetar med 

ungdomar/unga vuxna i frågor om pornografi. Det upplevs även finnas behov av uppdaterad 

och nyanserad forskning kring hur ungdomars relation till pornografi påverkas av rådande 

diskurser och normer samt evidensbaserade metoder och strategier för hur professionella bäst 

bemöter ungdomar i frågor om pornografi.  

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis tycks sexologer använda en rad olika metoder och strategier i 

arbetet med ungdomar/unga vuxna i frågor som rör pornografi. De sexologer som hänvisas till 

under diskussionen är studiens intervjupersoner, men förhoppningen är att resultatet är 

överförbart på det sexologiska arbetet i stort. Den slutsats som kan dras gällande sexologers 
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arbete och förhållningssätt är att utgångspunkten för samtalet alltid måste skapas individuellt 

utifrån ungdomen och dennes relation samt inställning till pornografi.  

Ungdomars/unga vuxnas främsta anledning till uppsökande av sexologisk kontakt i 

frågor om pornografi tycks vara på grund av skuld, skam och oro kring vad som är normalt 

och vilka följder en hög pornografikonsumtion skulle kunna medföra, samt hur en tar sig ur 

en destruktiv relation till pornografi. Grunden till dessa anledningar tycks utifrån 

sexologernas erfarenheter många gånger orsakas av polariserade debatter, vuxnas okunskap, 

samhälleliga normer och stereotyper utifrån bland annat kön samt brist på objektiv forskning 

och sex- och samlevnadsutbildning för såväl unga, vuxna som professionella i olika yrken. 

Via exempelvis känsloregleringsmetoder och modeller som MI, Plissit och SEXIT tycks en 

stor del av sexologers arbete med ungdomar/unga vuxna gå ut på att normalisera och 

avdramatisera användandet av pornografi, samt fungera som en motpol till den rådande 

mediala diskursen genom att utbilda och prata positivt om pornografi.  

Sexologers arbete verkar till viss del försvåras på grund av brist på nyanserad 

forskning och evidensbaserade behandlingsmetoder anpassade för just arbete med frågor om 

pornografi. Sexologer tycks sakna systematiserade formulär, definitioner och tillgång till 

objektiv forskning om ungdomars pornografikonsumtion. En sådan tillgång hade med stor 

sannolikhet bidragit till att sexologer skulle kunna möta ungdomar på ett systematiserat och 

evidensbaserat sätt utan ta ställning till pornografi utifrån sin egen värdegrund. Vår 

förhoppning är att denna uppsats dels ökar förståelse och kunskap för ungdomars konsumtion 

av pornografi, men framförallt att den tydliggjort och uppmärksammat sexologiska metoder 

som är relevanta för arbetet med ungdomar i frågor rörande pornografi. Bristen på nyanserad 

och relevant forskning som möjliggör etablerade systematiserade strategier och metoder för 

sexologer tydlig, men förhoppningsvis visar uppsatsen på hur viktigt det sakliga samtalet om 

pornografi är. 
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Appendix 

Bilaga 1: Annons till sexologer 

 

Hej!  

  

Vi söker deltagare till vår studie som handlar om hur sexologer i sin profession arbetar med 

ungdomar/unga vuxna i frågor som rör pornografi. Vi är två studenter som läser sista 

terminen på beteendevetenskapliga kandidatprogrammet på Lunds Universitet och detta 

arbete är vår kandidatuppsats i psykologi. 

  

Syftet med studien är att utforska hur professionella bemöter och hanterar unga människors 

tankar, funderingar och även eventuell problematik som antas vara kopplat till pornografi. Vår 

förhoppning är att kunna systematisera den kompetens och de strategier som sexologer har 

och på så vis även hjälpa andra professionella i sitt arbete med ungdomar/unga vuxna i dessa 

frågor. 

  

Du som är utbildad sexolog, har utbildning i sexologi eller är verksam inom det sexologiska 

området och har erfarenhet av att arbeta med ungdomar/unga vuxna och prata om frågor om 

pornografi är välkommen att delta. 

  

Att delta i studien innebär att vara med i en intervju som tar 45-60 minuter. Intervjuerna kan 

göras på plats i Göteborg eller Lund/Malmö. Det finns även möjlighet till telefonintervju om 

det passar dig bättre. Intervjuerna kommer att genomföras under vecka 15 och 16. 

  

Om du har några frågor eller funderingar får du gärna ringa eller maila oss så berättar vi mer: 

Johanna Dahl: 0761080369, johanna.dahl1@hotmail.com (Lund/Malmö) 

Josefina Halling: 0760216941, josefina9506@gmail.com  (Göteborg) 

  

Ni kan även kontakta vår handledare Tove Lundberg om ni har mer övergripande frågor om 

projektet eller frågor om uppsatsens upplägg: 

Tove Lundberg: 0737188875,  tove.lundberg@psy.lu.se 
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Bilaga 2: Samtyckesblankett 

 

Information om studien Samtalet om pornografi i mötet mellan ungdomar/unga vuxna 

och professionella sexologer  

 

Du har fått denna information för att du har visat intresse för studien Samtalet om pornografi i 

mötet mellan ungdomar/unga vuxna och professionella sexologer av Johanna Dahl och 

Josefina Halling.  

 

Studien riktar sig till dig som är utbildad sexolog, har utbildning i sexologi eller är verksam 

inom det sexologiska området och har erfarenhet av att arbeta med ungdomar/unga vuxna 

samt pratar om frågor kring pornografi. Syftet med studien är att utforska hur sexologer 

beskriver, bemöter och hanterar unga människors tankar, funderingar och eventuell 

problematik som antas vara kopplat till pornografi. Vår förhoppning är att kunna 

systematisera den kompetens och de strategier som sexologer har och på så vis även hjälpa 

andra professionella i sitt arbete med ungdomar/unga vuxna i dessa frågor. 

 

Datainsamlingen kommer ske via semistrukturerade intervjuer på cirka 45-60 minuter där vi 

utgår från en intervjuguide i relation till forskningsfrågan Hur arbetar sexologer i sin 

profession med ungdomar/unga vuxna i frågor som rör pornografi?. Det kommer inte ställas 

några sensitiva eller personliga frågor om dig utan endast om din professionella upplevelse 

som sexolog av ungdomars porrkonsumtion. Dessa intervjuer kommer gälla som underlag för 

studiens resultat och diskussion. Intervjun kommer att spelas in via ljudupptagning samt 

transkriberas och dina svar kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Datamaterialet kommer rapporteras på ett sådant sätt så att inga potentiellt identifierande 

uppgifter kommer framkomma i uppsatsen och kommer att förstöras när uppsatsen är 

godkänd, senast 2019-06-05.  

 

Deltagande i forskningsintervjuer brukar upplevas positivt eftersom det ger en möjlighet att 

reflektera över sina tankar på ett djupgående sätt. I vissa fall kan detta göra att du som 

informant har funderingar över teman som har uppkommit i intervjun. Om så är fallet så är du 

välkommen att prata om dessa med oss som intervjuar dig. Vi kommer också stämma av med 

dig efteråt så att allt känns ok. Utöver detta finns inga identifierade risker med deltagandet i 

studien.   

 

Medverkande i studien är frivilligt och du kan när som avbryta ditt deltagande utan några 

konsekvenser. Du behöver heller inte besvara alla intervjufrågor som ställs. Denna studie görs 

för vår utbildning och är helt oberoende av myndigheter eller företag. Ditt deltagande kommer 

utgöra en del av vår kandidatuppsats som presenteras framför lärare och kurskamrater vid 

Lunds Universitet i slutet av terminen. Alla informanter kommer att få varsitt exemplar av 

den slutgiltiga versionen av arbetet skickat till sig per mail om så önskas. 
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Bilaga 3: Intervjuguide 

 

1. Kan du berätta lite om vad du gör i ditt arbete som sexolog?  

a. Vilka arbetsuppgifter/vilken arbetsroll har du som sexolog?  

b. Vad har du för utbildning? 

 

2. Hur brukar du komma i kontakt med ungdomar i ditt arbete?  

a. Hur brukar kontakten se ut? Hur länge brukar den vara?  

b. I vilka konstellationer? Grupper, individuella samtal, parsamtal, föreläsningar 

på skolor  

 

3. Vad kännetecknar de ungdomar som du träffar?  

a. Hur gamla brukar de personer du träffar vara?  

b. Vilket kön tenderar ungdomar som du träffar identifiera sig som eller upplever 

du att det är en jämn fördelning?  

i. Om inte: Hur ser fördelningen ut? Vad skiljer dem åt? Ge gärna 

exempel.  

 

4. I den här studien är vi ju intresserade av att undersöka hur du arbetar med ungdomar i 

frågor som rör pornografi. Upplever du att många av de ungdomar som du träffar 

konsumerar pornografi?   

a. Om ja, hur uttrycker det sig? Ge gärna exempel.  

b. Har du någon uppfattning om varför de ungdomar som konsumerar pornografi 

söker sig till den? (inspiration/kunskap/grupptryck/nyfikenhet etc) 

 

5. När pratade du senast om pornografi med en ungdom/ungdomar?  

a. Hur såg det samtalet ut? Vad var fokus i samtalet?  

b. Var det ett typiskt samtal? Hur ser ett typiskt samtal med ungdomar ut? 

i. Om nej: Hur ser ett typiskt samtal ut och vad innehåller det?  

c. Upplever du att frågor relaterade till pornografi är vanligt förekommande i 

kontakt med ungdomar? 
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6. Vilket typ av stöd upplever du att de unga du möter önskar från dig som sexolog i 

frågor relaterade till porr?   

a. Hur bemöter du pornografi i samtal med ungdomar? (Är de positiva eller 

negativa) 

b. Hur går ni tillväga då? 

 

7. Vilken metod, eller metoder, använder du för att behandla en klient med problematik 

kring porr? 

 

8. Hur tycker du att enskilda professionella sexologer ska förhålla sig till ungdomars 

porrkonsumtion och frågor relaterade till det?  

a. Utbilda om problemet? T.ex informera om säkerhets-/trygghetsfrågor kring 

övergrepp, integritet osv.  

b. Anser du att det finns pornografi som är “mer okej”, som t.ex feministisk 

porr?  

c. Skulle du säga att det finns något mer kontrollerat alternativ till porr för unga 

som använder porr som kunskapskälla eller inspiration? 

d. Anser du att sexologer borde avråda eller uppmuntra ungdomar att konsumera 

porr? Eller att sexologer varken ska ställa sig positiva eller negativa till 

ungdomars porrkonsumtion (vara likgiltiga)?  

 

9. Hur arbetar ni på din arbetsplats med ungdomars porrkonsumtion och potentiell 

problematik kring den?  

a. Tror du att det hade varit bra att arrangera workshops eller seminarier där 

ungdomar tillsammans med en sexolog får diskutera och problematisera 

pornografi? Utveckla gärna varför/varför inte.  

b. Tror du att det hade varit bättre med individuella samtal med ungdomar eller 

samtal med par? Utveckla gärna varför/varför inte.  

 

10. Är du insatt i forskningen kring pornografi? 

a. Om ja, vad anser du att den säger och vad tänker du om det?  
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11. Vissa forskare menar att porrkonsumtion gör den manliga konsumenten mer sexuellt 

aggressiv och kan producera attityder som förminskar allvaret i våld mot kvinnor , 

medan annan forskning visar på att porrkonsumtion snarare leder till positiva 

konsekvenser för individen, t.ex. att de som tittar på porr har en mer jämställd syn på 

män och kvinnor samt har en ökad öppenhet och bekvämlighet i relation till sex. 

a. Hur ser dina erfarenheter kring pornografins påverkan hos ungdomar ut?  

b. Hur stämmer forskningen överens med din uppfattning av hur ungdomar 

påverkas av att titta på porr?  

c. Behöver det vara antingen eller, eller anser du att det finns en nyanserad bild?  

 

12. Forskaren Magdalena Mattebo skrev i sin avhandling om pornografi år 2014 att den 

stereotypa mainstreampornografin oftast består av män med stora könsorgan och 

muskulösa kroppar som är dominanta och tar för sig. Att kvinnan är till för mannens 

njutning och är instruerad att bete sig och se ut på ett visst sätt. Är denna stereotypa 

framställning något de ungdomar du möter verkar påverkas av? Ge gärna exempel. 

a. Upplever du att problematiken ungdomar beskriver kring porr ofta är 

könsspecifik? (t.ex män ska vara biffiga och kvinnor ska vara “fuckable”)  

b. Hur brukar ungdomar annars beskriva problematik kring sex och sexualitet i 

relation till pornografi?  

c. Upplever du att ungdomar beskriver liknande aspekter/problematik kring porr 

i relation till sex och sin sexualitet? (Tänker t.ex våld, könsroller, 

kroppsfixering, prestationsångest) 

 

13. Statens medieråd gjorde år 2006 en enkätundersökning som visade på att de som 

konsumerar mycket porr även konsumerar mer alkohol, droger och har sämre psykisk 

hälsa. Går det i linje med dina erfarenheter av ungdomar som konsumerar porr? Ge 

gärna exempel.  

 

14. En del forskare menar att pornografiberoende skulle vara ett beroende på samma sätt 

som andra beroenden. Har du upplevt att det finns ett pornografiberoende bland de 

ungdomar du möter och hur har det i sådana fall uttryckt sig?  
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15. Vad anser du att samhället skulle behöva göra när det gäller ungdomars relation till 

porr?  

a. Exempelvis porrfilter etc…  

b. Vilket fokus tror du är viktigast i debatten om pornografi?  

 

16. Är det något mer du skulle vilja ta upp kring ditt arbete med ungas relation till 

pornografi innan vi avslutar intervjun?  

 


