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SAMMANFATTNING 

 

Debatten om porr är i dagsläget starkt polariserad och frågan om huruvida porr kan påverka 

ungdomar är något som oroar flera. I det sociala arbetet hanteras frågan om sexualitet och porr 

när det gäller unga framförallt av kuratorer på Ungdomsmottagningen. I denna studie har vi 

syftat till att fördjupa förståelsen för hur detta arbete kan se ut i fråga om särskilda metoder 

arbetsplatsen använder, men även åsikter som kuratorerna har om porr. Studien baseras på 

kvalitativa intervjuer med åtta verksamma kuratorer på Ungdomsmottagningen. Intervjuerna 

transkriberades sedan och analyserades med hjälp av radikalfeministisk teori samt teorin om 

sexuella manus. 

 

Vår studie visar att det saknas utarbetade metoder som samtliga ungdomsmottagningar i landet 

använder sig av, men det finns ett gemensamt förhållningssätt som utgör grunden för alla samtal 

med unga. Detta förhållningssätt kan summeras till öppet, tolerant och icke-värderande. I frågan 

om porr påtalade flera respondenter att det viktigaste är att inte på något sätt moralisera över 

den unges porranvändning. Detta visade sig dock innefatta vissa svårigheter som härstammade 

från att de flesta av kuratorerna är kritiskt inställda till porr på grund av bland annat 

porrindustrin, förmedlandet av vissa normer och eventuell påverkan på unga människor. Att 

kunna möta den unga utan att moralisera över dennes porranvändning balanseras med en 

motvilja att uppmuntra denna. I denna ambivalenta balansgång mellan professionalitet och 

privata åsikter, i en kontext av en polariserad samhällsdebatt, kan den professionella behöva 

stöd i sin yrkesroll. 

 

Nyckelord: porr, pornografi, kurator, Ungdomsmottagning 
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1. INLEDNING 
 

Den starkt polariserade debatten som idag pågår kring den allt mer tillgängliga porren är svår 

att sammanfatta. Vad som däremot går att hävda är att fler unga använder porr dagligen, så 

många som var fjärde 18-årige pojke (Lundberg, 2018, 3 juli). Högkonsumtion av porr kan gå 

att koppla samman med ett riskbenäget beteende, som högre alkoholkonsumtion och sexuellt 

utagerande (Lundberg, 2018, 3 juli). Några skribenter från organisationen Talita, en ideell 

organisation som arbetar med kvinnor som utnyttjats i prostitution, pornografi och 

människohandel för sexuella ändamål, hävdar att porr är filmad våldtäkt. Likt kvinnor som fallit 

offer för människohandel och prostitution, ofta på grund av bakgrundsfaktorer som 

psykosociala problem, sexuella övergrepp och fattigdom, är de kvinnliga porrskådespelarna 

offer som utnyttjas. Talita-skribenterna hävdar även att porr kan påverka människors sexualitet, 

vilket i takt med att mainstreamporren innehåller fler och fler inslag av förnedring och våld mot 

kvinnor kan normalisera kvinnoförakt och mäns våld mot kvinnor (Appelqvist, Donevan & 

Sander, 2018, 19 januari). En annan skribent (Lukkerz, 2016, 10 april) hävdar att människor 

måste sluta moralisera över porr och att den inte alls, bara, utgör skada eller negativ påverkan 

på gemene person. Tvärtom, på flera sätt kan porr vara positivt, menar denne skribent. Den 

möjliggör för unga att skapa en sexuell identitet, vilket är speciellt viktigt för synliggörandet av 

sexuella praktiker som inte anses normativa och för de sexualiteter som annars inte får synas. 

Istället för att oroa sig över porr bör vi öppna upp för fler samtal om sexualitet och normer ⎯ 

för “porren har kommit för att stanna” (Lukkerz, 2016, 10 april). Huvudsaken, menar en annan 

skribent (Svedin, 2018, 2 juli), är att vuxna måste kunna prata om porr, gärna genom att utöka 

sexualundervisningen till att inkludera frågan om porr. Om vi inte gör det kan det finnas en risk 

att porr normaliseras och påverkar en människas syn på hur sex ska se ut. Detta ter sig särskilt 

viktigt, menar skribenten, då den lättillgängliga porren blir mer och mer extrem (Svedin, 2018, 

2 juli).  

 

I en så polariserad fråga är det rimligt att anta att arbetet med frågan om porr också är komplext. 

De som har ansvar för arbetet med ungas sexualitetsfrågor är framförallt 

Ungdomsmottagningen då mottagningarnas övergripande mål bland annat är att främja sexuell 

hälsa hos unga (Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar [FSUM], 2018). På 

Ungdomsmottagningens hemsida beskrivs porr som “något som ska göra den som tittar 

upphetsad” (UMO, 2019), men förhållningssättet kan i övrigt beskrivas som svalt accepterande 
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av porren. Flera sidor av porren problematiseras, till exempel kroppsnormer, samlagets längd 

och att den visar en stereotyp bild av de binära könen (UMO, 2019). Avslutningsvis uppmanas 

läsaren att söka hjälp i Ungdomsmottagningens verksamheter vid misstanke om problematisk 

porranvändning. Hur de verksamma arbetar med denna fråga, problematisk porranvändning 

eller inte, utgör grunden för denna studie. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka Ungdomsmottagningens verksamma kuratorers 

erfarenheter och förståelse av arbetet med unga i samband med porr, samt de åsikter kuratorerna 

själva har om det. Vi ämnar med detta fördjupa förståelsen för hur det sociala arbetet med unga 

gällande porr kan se ut. För att uppfylla syftet ställs följande två frågor: 

 

• Vilka metoder eller förhållningssätt arbetar professionella kuratorer på 

Ungdomsmottagningen med för att kunna hantera frågan om porr? 

• Vad är kuratorernas uppfattning av porr och porrens eventuella påverkan på de unga? 

 

1.2 Begrepp 
 

Nedan följer definitioner av olika begrepp som förekommer i denna uppsats. De flesta 

definitionerna härstammar från tidigare forskning, men vissa begrepp definierades även av våra 

respondenter.  

Porr ⎯ pornografiskt material kan förekomma i flera olika former. I denna studie menar vi 

endast filmade videoklipp och inte till exempel litteratur. 

Mainstreamporr ⎯ den porr som är den absolut vanligaste, det vill säga det du antagligen 

kommer se först om du söker efter porr. I denna studie förhåller vi oss endast till den så kallade 

heteroporren, en av flera varianter av mainstreamporr, vilken framförallt riktar sig till 

heterosexuella personer. 

Avancerad porr ⎯ den porr som av tidigare forskning samt av våra respondenter beskrivs 

sommer avancerad än mainstreamporren. Detta kan vara porr som innefattar våld, incestinslag 

eller förnedring. 

Unga ⎯ vi syftar framför allt på personer i tonåren, då de inkluderas i Ungdomsmottagningens 

målgrupp. Tidigare forskning kan åsyfta andra åldrar. 

Tvåkönsnormativ ⎯ Normen att det endast finns två kön, man och kvinna. 
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1.3 Disposition 
 

Inledningsvis kommer vi i denna studie redovisa det nuvarande forskningsfältet som vi har 

tematiserat i tre teman ⎯ de unga, de professionella och påverkan som utgör en vetenskaplig 

grund för vår studie. Efter det följer en redovisning för de två teorier vi har valt för att kunna 

analysera och förstå problemet ⎯ radikalfeministisk teori, samt teorin om sexuella manus. 

Följande del beskriver vår valda metod, kvalitativa intervjuer, och en redovisning för bland 

annat vårt urval, våra etiska överväganden och hur vi analyserat vår empiri. Vårt resultat 

presenteras i nästkommande del, tematiserat efter våra frågeställningar och vårt syfte. Slutligen 

följer en diskussionsdel som innehåller en kort sammanfattning av resultatet och diskussioner 

om hur vår empiri relaterar till den tidigare forskningen, våra valda teorier samt vår valda 

metod. Sist i denna studie presenteras våra slutsatser och de implikationer vi anser vara viktiga 

för det sociala arbetet och framtida forskning. 

 

2. FORSKNINGSÖVERSIKT 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera tidigare forskning. Vi inleder med hur vi har sökt och 

hittat relevant litteratur för att sedan presentera resultaten som vi har sorterat i tre teman, de 

unga, de professionella samt påverkan. Avslutningsvis sammanfattas forskningsfältet. 

 

2.1 Sökprocess 
 

Via Uppsala universitets biblioteksdatabas genomfördes ett flertal sökningar. Samtliga 

sökningar gjordes för peer-reviewed forskning, alltså att artiklarna har genomgått kollegial 

granskning. Sökningen gjordes först med svenska ord som: pornografi, porr, ungdomar, 

sexualitet, hälsa, hämndporr, kurator*, social* arbet*. Urvalet gjordes efter att ha läst titlarna 

och abstrakten på de olika verken. Då detta gav ett ganska knappt resultat sökte vi sedan även 

med engelska ord som: pornography, youth*, sexting, sexual education, sexism, 

lust, adolescence och dylika ord. För att hitta mer litteratur eller forskning som var riktat 

specifikt till professionella använde vi sökord som “porn* counsel*”, “porn* social work” 

youth” och även “porn* socialt arbete”. Det visade sig vara svårare än anat att hitta relevant 
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forskning kopplat till socialt arbete. Den forskning som finns är knapphändig, och ofta inriktad 

på pedagogikens eller medicinens område. 

 

Vi har hittat både kvalitativa studier som fokusgruppsintervjuer, och kvantitativa studier som 

enkätundersökningar. Vi har försökt fokusera på svensk forskning, men flera av studierna 

härstammar även från övriga Europa, USA och Australien. 

 

2.2 De unga 
 

Många studier och undersökningar har genomförts där unga tillfrågats om sitt porranvändande, 

hur ofta de ser på porr, varför de ser på porr samt vilken inställning de har till porr. I två svenska 

studier framkommer att ett större antal unga män ser på porr jämfört med unga kvinnor, och de 

ser även mer frekvent på porr än kvinnorna (Löfgren-Mårtenson & Månsson, 2010; Wallmyr 

& Welin, 2006). Det är specifikt de yngsta männen som ser mest på porr (Wallmyr & Welin, 

2006). 

 

En tydlig skillnad mellan mäns och kvinnors porrvanor är deras anledning till att se på porr. En 

studie sammanfattar det till att män, generellt, ser på porr för att få njutning och bli upphetsade 

medan kvinnor, generellt, ser på porr på grund av nyfikenhet (Wallmyr & Welin, 2006). En 

annan studie visar att en stor anledning för alla unga att se på porr är att den utgör en kunskaps- 

och inspirationskälla. Flera unga i studien resonerade även om att porr framställer kroppar, 

kroppsideal, sexualitet och relationer på ett orealistiskt sätt (Mattebo, Larsson, Tydén, Olsson 

& Häggström-Nordin, 2012). I en annan studie har unga uttryckt att porr ger en grov, våldsam, 

överdriven och förvrängd bild av sex (Löfgren-Mårtenson & Månsson, 2010). Trots detta visar 

båda ovannämnda studier att en stor anledning för unga att se på porr är för att få kunskap och 

inspiration om sex för att kunna tillämpa i sitt sexliv (Mattebo, et. al., 2012; Löfgren-Mårtenson 

& Månsson, 2010), vilket även två andra studier visar (Rothman, Kaczmarsky, Burke, Jansen 

& Baughman, 2015; Ševčíková & Daneback, 2014).  

 

De flesta unga ser på mainstreamporr men nästan alla unga har någon gång kommit i kontakt 

med avancerad porr, som förnedrande porr och incestporr (Rothman, et. al., 2015). De unga 

som ser mest på porr är även de som ser på mest variation av porrkategorier och de har även en 

mer tolerant inställning till sex (Watson & Smith, 2012). När de unga ser på porr med syfte att 

bli upphetsade är de oftast ensamma, men ibland tillsammans med en annan person ⎯ till 
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exempel en partner (Löfgren-Mårtenson & Månsson, 2010). Unga kvinnor är överlag mer 

negativt inställda till porr jämfört med de unga männen (Wallmyr & Welin, 2006). Slutligen 

visar en amerikansk studie att ungefär hälften av tillfrågade collegestudenter anser det normalt 

och acceptabelt att se på porr (Beaver, & Paul, 2011, här refererad i Watson & Smith, 2012) 

och en annan studie visar att två tredjedelar av tillfrågade collegestudenter inte skäms för sin 

porranvändning (Goodson, McCormick & Evans, 2000, här refererad i Watson & Smith, 2012). 

 

2.3 De professionella 
 

Ur professionellas perspektiv, enligt en svensk studie av Häggström-Nordin, Sandberg, 

Hansson och Tydén (2006), har ungas frågor om sex förändrats i takt med den mer tillgängliga 

porren. De unga som professionella möter berättar att de tittar på porr för att lära sig mer om 

sex och författarna anser att detta bör uppmärksammas i bland annat sexualundervisningen 

(Häggström-Nordin, et. al., 2006). Å andra sidan kan det vara utmanande att prata med unga 

om porr då de ofta kan vara obekväma med att prata om detta med vuxna (Ševčíková & 

Daneback, 2014). Andra studier belyser även att professionella borde ha kunskap i hur de kan 

diskutera sex som porträtteras i porr samt hjälpa unga att vara mer kritiskt medvetna om porren 

(Häggström-Nordin et. al., 2006). De professionella bör därmed vara medvetna om vilken 

påverkan porr har på ungas sexualitet (Mattebo et. al., 2012). Detta förefaller särskilt viktigt, 

speciellt då en annan studie visar att föräldrar sällan har tillräckligt med kunskap för att kunna 

diskutera frågan om porr tillsammans med sina barn, vilket påtalar vikten av att professionella 

har kunskap och verktyg i dessa samtal (Rothman et. al., 2015). 

 

En svensk studie genomfördes med fokusgruppsintervjuer där professionella som arbetar med 

unga människor deltog. Slutsatsen från studien är att de professionella ansåg att porr bidrar till 

normskapande ideal, sexuella och utseendemässiga, samt bekräfta en traditionell könshierarki. 

De professionella önskade även fler verktyg för att kunna hantera frågan om porr (Mattebo, 

Larsson, Tydén & Häggström-Nordin, 2014). 

 

Slutligen inkluderas även det professionella bemötandet som viktigt i mötet med en klient. Om 

den professionelle har motstridiga känslor inför porr bör eventuella negativa åsikter inte 

framkomma i mötet ⎯ den professionelle bör alltså inte agera som en sorts moralkompass 

(Murray, 2017). 
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2.4 Påverkan 
 

Porranvändningens påverkan på unga människor visar sig ha ett större forskningsfält än tidigare 

teman. Det finns en växande oro för att porr kan påverka människor, framförallt unga, på ett 

negativt sätt idag när porr är mer lättillgänglig än någonsin tack vare internet (Lim, Agius, 

Carrote, Vella & Hellard, 2017). Då porr kan porträttera grova sexuella akter samt vissa 

sexuella riskbeteenden (Paul & Shim, 2008, här refererad i Lim, et. al, 2017) finns det en oro 

för att detta i sin tur påverkar vilka sexuella beteenden och attityder som blir normativa och 

accepterade av unga människor (Wright, 2014, här refererad i Lim, et. al., 2017). En studie visar 

att stigande ålder och ökad porranvändning kan leda till att användarna blir avtrubbade av 

porren (Daneback, Ševčíková & Ježek, 2018). Om porren porträtterar grova scener och 

riskfyllda beteenden, till exempel bristfällig kondomanvändning (Gorman & Monk-Turner, 

2010, här refererad i Lim, et. al., 2017), kvarstår frågan om hur unga kan komma att påverkas. 

Löfgren-Mårtensson och Månsson (2010) visar i sin studie att porr blir en referenspunkt för 

unga människor att hämta inspiration till sin egna sexuella praktik. Porr bidrar därmed till att 

normalisera den sexualitet som porträtteras (Löfgren-Mårtenson & Månsson, 2010). Det finns 

forskning som indikerar att vissa unga kvinnor känner sig pressade till att delta i sexuella akter, 

till exempel analsex vilket ofta porträtteras i heterosexuell porr, och att detta beror på deras 

manliga partners porranvändning (Rothman, et. al., 2015; Gorman & Monk-Turner, 2010, här 

refererad i Lim, et. al., 2017). 

 

Viss forskning indikerar att unga män kan påverkas mer av porr. Exempelvis finns det forskning 

som påtalar en koppling mellan unga mäns porranvändning och våldsamhet, sexuella 

tvångshandlingar och sexuella utnyttjanden (Stanley, Barter, Wood, Aghtaie, Larkins, Lanau & 

Överlien, 2018). Även vuxna män som sett mycket på porr har mindre jämställda attityder 

gentemot kvinnor (Hald, Malamuth, Lange, 2013). Det har även konstaterats att unga män som 

ofta tittar på porr, likt sina vuxna motsvarigheter, är betydligt mer benägna att bibehålla 

negativa könsstereotyper (Stanley, et. al., 2018). 

 

Forskningsfältet verkar tämligen samlat kring att det kan finnas en korrelation mellan 

porranvändning och beteende, men att det alltid skulle vara ett negativt eller riskfyllt beteende 

råder det inte konsensus om. Watson och Smith (2012) menar att det saknas tillräcklig empirisk 

evidens som styrker en kausal koppling mellan porranvändning och negativ påverkan i fråga 

om till exempel våld, kvinnoförtryck och sexuellt avvikande beteende. Luder, Pittet, Berchtold, 
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Akré, Michaud och Surís (2011) menar att en tendens som kan konstateras är minskad 

kondomanvändning bland de män som tittar på porr och att de som använder porr regelbundet 

är mer sensationssökande. I övrigt ställer författarna sig tveksamma till kopplingen med 

sexuella riskbeteenden. I en annan studie (Peter & Valkenburg, 2008) kunde det konstateras att 

samtidigt som frekvent porranvändning kan leda till större sexuell osäkerhet, så kan det också 

leda till en mer öppen och positivt inställd attityd mot obundna sexuella relationer vilket vi 

tolkar som en slags avdramatisering av sex. Porr kan även möjliggöra utforskandet av olika 

sexuella teman som i andra sammanhang kan uppfattas som avvikande eller till och med farliga 

(Thompson, Chaffee & Oshagan, 1990, här refererade i Watson & Smith, 2012).  

 

I en svensk studie (Rogala & Tydén, 2003) tillfrågades cirka 1000 kvinnor under 25 år, på en 

kvinnoklinik i Stockholm, om sin porranvändning. Cirka hälften svarade att porr har en positiv 

inverkan på deras liv medan 27 procent uppfattade porr som något negativt (Rogala & Tydén, 

2003). En annan studie (Hald & Malamuth, 2008) med unga vuxna i Danmark som fått 

självskatta effekterna av porr på deras liv visar att väldigt få, om ens några, anser att porr har 

en negativ påverkan på deras liv. Däremot visar studien att män påverkas mer av porr, både 

positivt och negativt, jämfört med kvinnorna (Hald & Malamuth, 2008).  

 

2.5 Sammanfattning av forskningsfältet 
 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att med ökad tillgänglighet till porr så har porrvanor 

ändrats och med detta en ökad oro för hur det kan påverka framförallt unga människor. Unga 

ser på porr i högre utsträckning än tidigare och av en rad olika anledningar. Det visar sig också 

finnas en skillnad i hur unga kvinnor och män använder porr. De unga männens intresse ligger 

främst i att bli upphetsade medan de unga kvinnorna ser på porr på grund av nyfikenhet. 

Gemensamt för alla unga är att se på porr för att få kunskap om sex. Kvinnor är oftare negativt 

inställda till porr. Då porr kan innehålla grova scener finns det en oro för att viss sexuell praktik, 

som förnedrande eller våldsamt sex, kan bli mer normaliserat. Många unga är dock medvetna 

om att porr är orealistisk och kan förmedla en extrem bild av vad sex är. Forskningsfältet är 

splittrat i frågan om porr kan påverka människor och en studie visar att det saknas en koppling 

mellan porr och till exempel våldsamhet. Vi har inte hittat några studier som visar definitiva 

kausala samband mellan porranvändning och påverkan.  Vad som däremot framkommer är att 

professionella, som för denna studie innebär kuratorer på ungdomsmottagningar, bör vara 

förberedda på att kunna prata med unga om porr i förhållande till sexualitet och sexuell 
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samlevnad. Även om ämnet kan kännas obehagligt att prata om är det av yttersta vikt att 

professionella kan hantera frågan, speciellt då föräldrar kan ha bristande kunskap om ämnet. 

 

3. TEORETISKA PERSPEKTIV 
 

Vi har valt att fokusera på två teorier i detta arbete ⎯ radikalfeministisk teori och teorin om 

sexuella manus. Dessa teorier utgör basen för vår analys och förståelse av det fenomen vi 

undersökt. 

 

3.1 Radikalfeminism 
 

Radikalfeminismen, en av flera grenar inom feminismen, grundar sig framförallt på idén att 

männen tjänar på exploateringen av kvinnan (Giddens & Sutton, 2014:422).  Denna teori skiljer 

sig från andra feministiska teorier främst då den vill understryka konflikten och skillnaden 

mellan män och kvinnor (Gemzöe, 2014:50). 

 

Idéen om ett patriarkat, en hierarkisk könsmaktsordning som gynnar män, är av yttersta vikt 

inom radikalfeministisk teori och de flesta skeenden tolkas ur perspektivet att det finns ett 

patriarkat som innebär ett systematiskt förtryck (Giddens & Sutton, 2014:422). När det gäller 

sex och sexualitet diskuteras frågan om den manliga dominansen över kvinnors kroppar som 

institutionaliseras bland annat genom äktenskapet, lagar och regler, systematiskt våld mot 

kvinnor samt inom porr (Dworkin, 1981:203). Radikalfeminister hävdar också att många olika 

faktorer i vårt vardagsliv är påverkade av patriarkatet ⎯ hur vi kommunicerar, vilka mönster 

våra samtal tar och i vilka miljöer kvinnor känner sig otrygga (Giddens & Sutton, 2014:422). 

 

Enligt radikalfeminister är alla kvinnor förtryckta eftersom att de är kvinnor ⎯ och därmed blir 

kvinnoförtrycket det mest spridda och fundamentala förtrycket då hälften av jordens befolkning 

utsätts. Förtrycket syns överallt i samhället, på arbetet, i familjen och i vardagslivet. Alla män 

gynnas av ett patriarkalt samhälle då de främjas i den hierarkiska könsmaktsordningen. 

Kvinnoförtryckets extremare sidor kan ses som det vardagliga kvinnoföraktet, mäns våld mot 

kvinnor samt mäns sexuella övergrepp mot kvinnor (Gemzöe, 2014:51). Även utseende- och 

beteendenormer, som smalhet, skönhet och sexuell villighet, påtvingas kvinnor av män. 
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Männens objektifiering av kvinnor leder till synen av kvinnan som ett sexobjekt vars syfte är 

att behaga mannen (Giddens & Sutton, 2014:422). 

 

Inom det sexuella har män ett överläge som enligt Dworkin (1981:203) symboliseras av just 

penisen. Den sexuella akten tolkas som en fysisk besittning av kvinnan. Att erövra och använda 

en kvinnlig kropp, både i sexuellt och reproduktivt syfte, är en naturlig och självklar rättighet 

som tillkommer mannen i ett patriarkalt system. Därmed definieras kvinnans sexualitet, och 

hela hon, som en sexuell varelse utifrån mannens sexuella vilja (Dworkin, 1981:203). Med 

andra ord definieras kvinnors sexualitet av män för att sedan tvingas på kvinnorna (MacKinnon, 

1989:316). 

 

Porr uttrycker just detta, enligt många radikalfeminister. MacKinnon (1989:332) menar att porr 

i sin essentiella form är manlig dominans och kvinnlig undergivelse. Porren ter sig alltså som 

en spegling av samhället och det ojämställda i det. Det som är ojämställt i verkligheten är just 

det som sexualiseras i porr, hävdar MacKinnon (1989:332). Precis som Dworkin (1981:203) 

beskriver sex som en fallisk erövring, beskriver MacKinnon (1989:325–327) att kvinnor i porr 

ska kränkas och bli tagna av männen. Vidare hävdar Dworkin (1981:202) att bara det faktum 

att porren utgör sig för och betraktas som att den representerar och porträtterar erotik och sex, 

visar att förnedringen av kvinnor är sexets största njutning samt att synen på kvinnan som en 

lågt stående hora är utbredd.  

 

Millet (2000:44–45) hävdar att patriarkala samhällen länkar samman grymhet, sadism och 

sexualitet till den maskulina rollen och att den kvinnliga rollen är en passiv offerroll. 

MacKinnon (1989:333–334) uppger att många män upphetsas mer av våldsamma scener och 

våldtäktsscener än icke våldsam porr och att mäns sexualitet väcks till liv av våld mot kvinnor, 

oavsett om sex visas i porr (MacKinnon, 1989:333–334). Våldet mot kvinnor i porr ger uttryck 

för, menar MacKinnon, genushierarkin och könsmaktsordningen (MacKinnon, 1989:332). 

 

Porr kan alltså betraktas som ett av flera medel genom vilket sexualitet konstrueras ⎯ kvinnor 

konstrueras till objekt som ska användas och porranvändaren konstrueras till att vilja ha 

avhumaniserade kvinnor som desperat längtar efter att få kränkas och tillhöra en man 

(MacKinnon, 1989:327). 
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3.2 Teorin om sexuella manus 
 

Teorin om sexuella manus, sexual scripts, uppkom under 1970-talet med avsikt att förklara 

sexuella beteenden. Med teorin tog grundarna, Simon och Gagnon, avstånd från den biologiska 

naturalismen och den sociologiska funktionalismen vilka var den tidens mest vedertagna 

förklaringsmodeller för sexuella beteenden. Med teorin om sexuella manus kan sexuella 

beteenden förklaras som resultat av en inlärningsprocess vilken influeras av erfarenheter, 

relationer och den kulturella kontexten (Simon & Gagnon, 2003:492). På detta sätt kan alltså 

sexuella beteenden vara starkt färgade av den sociala kontexten trots att sexuella akter oftast 

sker i den privata sfären (Simon & Gagnon, 2003:494). Senare kom teorins grundare att röra 

sig mot en socialkonstruktivistisk förståelse av sexualitet, det vill säga de undersökte hur deras 

teori kunde förklara konstruerandet av sexualiteter. Genom influenser från feminismen och 

gayrörelsen kom också kön och genus att spela en stor roll i teorin om sexuella manus (Simon 

& Gagnon, 2003:494). 

 

Sexuella manus kan förklaras som ett slags kognitivt manus som individer använder för att veta 

hur de bör agera i sexuella situationer (Masters, Casey, Wells, & Morrison, 2013, här refererad 

i Marshall, Miller & Bouffard, 2018:3–4). Dessa manus är i sin tur starkt färgade av media. 

Sexuella manus formar individers förståelse av vad som är socialt acceptabelt, vad som är 

sexuellt åtråvärt samt vilka sexuella situationer som är realistiska och passande (Krahe & 

Tomaszewska-Jerysiak, 2011; Masters et al., 2013; Simon & Gagnon, 1998, samtliga refererade 

i Marshall, Miller & Bouffard, 2018:4). Dessa manus kan även förklaras som att de ger en 

individ förväntningar på vad som ska hända härnäst, alltså att en sexuell situation är given att 

leda till en annan specifik situation (Simon & Gagnon, 1998, här refererad i Marshall, Miller & 

Bouffard, 2018:3). I kontext av heterosexuella situationer porträtterar media ofta män som en 

initiativtagare med hög sexualdrift och kvinnor som i behov av emotionella band (Byers, 1996; 

Metts & Spitzberg, 1996, samtliga refererade i Marshall, Miller & Bouffard, 2018:4). 

 

Simon och Gagnon (2003:493) menar att teorin även kan förklaras som en rad av “varför?” i 

kontext av det sexuella: Varför har vi sex på det sätt vi har sex? Varför har vi sex där vi har 

sex? Varför har vi sex med den vi har sex med? Vem kan och vem får ha sex (Simon & Gagnon, 

2003:493)? 
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Enligt Simon och Gagnon (2003:492) har sexuella beteenden alltid en publik. Hur aktörerna för 

sig innan den sexuella akten, konsekvenser av akten och själva aktens beteende och utformning 

är alltid starkt färgade av det sociala sammanhanget (Simon & Gagnon, 2003:492). Det kan 

därmed tolkas som att den privata sexuella akten alltid kommer att bedömas utifrån en normativ 

kontext som utgörs av vårt samhälle ⎯ och där torde media utgöra en av de mer bidragande 

faktorerna till vad som är acceptabelt sexuellt beteende. 

 

3.3 Sammanfattning av teorierna 
 

Radikalfeminismen härstammar från idéen om att det finns en konflikt mellan män och kvinnor 

där männen har övertaget. På grund av en vedertagen könshierarki, patriarkatet, bibehålls 

männens makt genom att kvinnor förtrycks. Männen dominerar kvinnor genom olika 

institutioner ⎯ äktenskapet och porren är några exempel. I den sexuella akten är det just den 

falliska erövringen som visar männens dominans över kvinnor. Enligt radikalfeminister är det 

mannens njutning som, på grund av könsmaktsordningen, definierar kvinnans sexualitet endast 

för att gynna mannen. I porren speglas könsmaktsordningen, kvinnoförtrycket och 

mansdominansen. Kvinnan förnedras och mannen tänder på våld i och utanför porr. Detta är, 

enligt radikalfeminister, ytterligare ett bevis på att förtrycket mot kvinnorna existerar. Slutligen 

menar radikalfeminister att porr konstruerar människors sexualiteter genom att den speglar 

ojämlikheter i verkligheten och sexualiserar dem. 

 

Även genom teorin om sexuella manus förklaras hur människors sexualitet påverkas och 

konstrueras. Grunden till teorin om sexuella manus var att förklara sexuella beteenden utifrån 

en inlärningsprocess som influerades av erfarenheter, relationer och den kulturella kontexten. 

Sexuella manus tar sin form ur medias tolkning av vad som anses vara socialt acceptabelt och 

används sedan, som ett manus, av individer för att de ska veta hur de bör agera i sexuella 

situationer och vad situationen kan och bör leda till. Om media porträtterar män som 

initiativtagare med hög sexualdrift och kvinnor som drivna av emotionella band är det rimligt 

att individer tillhörande könskategorierna känner att det är så de ska agera. 

 

Kopplingen mellan teorierna består i att våra kroppar inkorporerar olika företeelser genom 

socialisering. Från media lär vi oss, enligt teorin om sexuella manus, hur vi bör bete oss i 

sexuella situationer. Enligt radikalfeministerna är patriarkatet och mannens dominans 

inkorporerat i individers beteende och agerande. Sexuellt visar sig detta innebära att kvinnans 
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sexualitet definieras av mannens njutning som i sin tur styr vad som anses sexigt och därmed 

vad porr är. Om det är så att vi individer agerar efter ett manus, som i sin tur påverkas av media, 

som i sin tur påverkas av vad män anser sexigt ⎯ vilken roll kan då porr ha i vårt agerande i 

sexuella situationer?  

 

Då vårt syfte är att få en förståelse över professionella kuratorers tankar och resonemang om 

vad porr är och hur unga kan påverkas av den, finner vi dessa teorier av stor relevans. 

Radikalfeministisk teori ger en övergripande förståelse av porr, om än kritisk, som liknar vissa 

ståndpunkter i den samhälleliga debatten vi använder i introduktionen (se 1. Inledning) av denna 

studie. Tillämpningen av denna teori har framförallt grundat sig i att vi i analysen har kunnat 

hitta resonemang från våra respondenter om hur porr förmedlar normer som skönhets- eller 

utseendenormer. Även beteendenormer som kan förmedlas från porr har varit värdefulla för oss 

att söka efter, framför allt då detta knyter samman radikalfeministisk teori med teorin om 

sexuella manus. Genom att teorin om sexuella manus förklarar medias vikt i individers beteende 

och utformning av personers sexualitet kan vi förstå de professionella kuratorernas resonemang 

huruvida unga kan påverkas av den porr de konsumerar. Teorin om sexuella manus har för oss 

reducerats ner till resonemang om påverkan vilket möjliggjort en analys. 

 

4. FORSKNINGSMETOD 
 

I denna del kommer vi att redovisa vår forskningsmetod. Vi inleder med att redogöra för vår 

forskningsansats och den hermeneutiska ontologin. Därefter redogör vi för vår valda metod, 

kvalitativ intervju, samt tillhörande urvalsprocess och det praktiska genomförandet. Därpå 

följer den analysmetod vi använt och avslutningsvis ett avsnitt om etiska överväganden samt 

ett om metodöverväganden. 

 

Då vårt syfte är att få en förståelse för hur verksamma kuratorer på Ungdomsmottagningen 

arbetar med och förstår fenomenet porr, är det nödvändigt för oss att ta oss an problemet med 

en kvalitativ ansats. Kvalitativa metoder, till skillnad från kvantitativa, rör nämligen oftast ett 

djupare perspektiv och är mer lämpade när en forskare söker kunskap om människors förståelse 

av något (Padgett, 2017:16–17). 
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4.1 Vetenskapsfilosofisk ansats ⎯ Hermeneutik 
 

I vår studie utgår vi från ett hermeneutiskt antagande om verkligheten. Hermeneutiken grundar 

sig i idén att vi förstår fenomen mot bakgrund av den förförståelse vi sedan tidigare har (Gilje 

& Grimen, 2007:179). Förförståelse kan påverkas av både ens egna personliga erfarenheter och 

en tolkning av hur personer i ens omgivning agerar. En person kan vara mer eller mindre 

medveten om den förförståelse hen har om ett fenomen (Gilje & Grimen, 2007:183). Utöver 

förförståelsen påverkas tolkningen av ett fenomen utifrån den kontext det förekommer i. Utan 

kontext är inte ett fenomen betydelsefullt (Gilje & Grimen, 2007:185). Vidare kan hermeneutik 

förstås som en cirkel som basalt handlar om att ett fenomen består av både delar samt en helhet 

(Ödman, 2007:99-100). Den hermeneutiska cirkeln kan även förklaras som det samband som 

existerar mellan fenomenet, förförståelsen och kontexten av och runt det (Gilje & Grimen, 

2007:187). Det fenomen som ska tolkas påverkas alltså av kontexten och förförståelsen. En del 

av fenomenet påverkas av både förförståelsen och helheten samtidigt som helheten påverkas av 

sina delar. Hela problemet kan inte förstås utan att delarna förstås. Likaså kan inte en del av 

problemet förstås utan att dess helhet förstås. Delen och helheten hänger hela tiden ihop (Gilje 

& Grimen, 2007:187, Ödman, 2007:99–100). Den så kallade hermeneutiska cirkeln handlar 

alltså om att det som ska tolkas är uppdelat i en helhet samt flera delar, och att förförståelsen 

för fenomenet och kontexten som det befinner sig i hänger ihop och påverkar varandra (Gilje 

& Grimen, 2007:187; Ödman, 2007:100).  

 

När det kommer till de teorier vi valt så ligger dessa till grund för vår förförståelse ⎯ till exempel 

att radikalfeminism kritiserar hur kvinnors sexualitet påverkas av männens. Trots detta har vi 

förhållit oss abduktivt ⎯ det vill säga att vi har pendlat mellan att tolka empirin med teorin som 

bas och att låta empirin leda oss till slutsatser utanför teorin (Alvesson & Sköldberg, 2008:56). 

Vi har inte åsyftat att bevisa en hypotes ⎯ vårt mål har varit att fördjupa vår förståelse. 

 

4.2 Kvalitativ forskningsintervju som metod 
 

Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med kuratorer som arbetar med unga på 

ungdomsmottagningar. Då vår avsikt var att undersöka personliga erfarenheter och åsikter hos 

våra respondenter, är kvalitativa intervjuer den metod som är bäst lämpad (Widerberg, 

2002:16–18). Vår önskan var att höra kuratorerna berätta, med egna ord, om sitt arbete med 
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unga i sammanhanget porr för att vi skulle nå en djupare förståelse av deras uppfattning av 

problemet och hur de agerar efter det. 

 

En bra intervju kan ses som en balansgång mellan att vara strukturerad och improviserad, en 

dialog men inte en konversation, generell men ändå specifik (Padgett, 2017:114–115, 122, 128). 

Intervjun bör vara väl planerad och äga rum på en avskild plats och de som håller en intervju 

bör vara väl förberedda (Padgett, 2017:114). En av de viktigare punkterna i intervjun är 

förmågan och utrymmet för intervjuaren att kunna fördjupa sig genom att ställa följdfrågor, 

både planerade och spontana. Dessa följdfrågor har som syfte att återkoppla till det som sagts 

tidigare, fördjupa ett ämne, klargöra missförstånd, styra tillbaka respondenten till det väsentliga 

samt ställa respondenternas utsagor mot varandra (Padgett, 2017:123). Följdfrågor syftar till att 

utveckla vissa punkter men bör inte riskera att intervjuns huvudsakliga ämne glöms bort 

(Padgett, 2017:114, 128). Samtidigt som intervjuaren bör styra respondenten får hen inte vara 

alltför ledande (Padgett, 2017:114). Att undvika ledande frågor har vi haft i åtanke även under 

författandet av intervjuguiden. Att be respondenten berätta mer, utveckla vidare och dela med 

sig av exempel om möjligt, är olika sätt att ge mer liv och dynamik till intervjun. En engagerad 

lyssnare som vågar skratta åt skämt, är avslappnad och låter intervjun ha pauser bidrar till en 

bra intervju (Padgett, 2017:114). 

 

4.3 Urval 
 

I början av vårt arbete med denna studie inkluderades även skolkuratorer som respondenter. 

Urvalsprocessen började därmed med att vi valde skolor och Ungdomsmottagningar med 

verksamma kuratorer att höra av oss till. Vi valde skolor och mottagningar i Uppsala närområde 

i första hand, men senare valde vi även Ungdomsmottagningar i regionen och grannregioner. 

När vi började höra av oss till skolkuratorerna upptäckte vi att de väldigt sällan arbetade med 

dessa frågor i skolan. De vi pratade med refererade oss istället till antingen skolsköterskor eller 

till Ungdomsmottagningen. För att bibehålla vårt fokus på det sociala arbetet beslöt vi att inte 

intervjua skolsköterskor, utan vända oss enbart till olika ungdomsmottagningar. 

Ungdomsmottagningens uppdrag är bland annat att främja en god och säker sexuell hälsa bland 

unga (FSUM, 2018). Därmed rör en stor del av arbetet för verksamma kuratorer frågor om sex, 

sexualitet och säkerligen även porr. Valet att uteslutande fokusera på Ungdomsmottagningen 

blev därmed naturligt och givande för vårt syfte. 
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Vi kom i kontakt med kuratorerna genom att ringa till ungdomsmottagningar runt om i Uppland 

och Dalarna. Uppland valde vi för att vi befinner oss i Uppland och ville kunna hålla 

intervjuerna på plats med kuratorerna. Dalarna valde vi då en av oss kommer därifrån och vi 

kunde därmed hålla även dessa intervjuer på plats ⎯ dock blev en av dessa intervjuer via telefon 

istället. Att hitta respondenter var inte särskilt svårt, många vi pratade med var intresserade av 

ämnet och villiga att ställa upp. 

 

Vi hade alltså en urvalsprocess som dels kom att basera sig på ett professionellt kriterium 

avseende respondenterna, dels det rent praktiska ⎯ var vi befann oss i landet och hur vi skulle 

kunna hålla samtal med respondenterna. Kuratorernas ålder, könstillhörighet och bakgrund är 

inte väsentligt för syftet, huvudsaken är att de arbetar med unga i frågor som rör porr. 

 

Slutligen hade vi en grupp om åtta respondenter i olika åldrar, med olika mängd erfarenhet, som 

är verksamma i olika regioner. Gemensamt är att de arbetar som kuratorer på 

ungdomsmottagningar i antingen Uppland eller Dalarna. Vi har valt att i resultatet presentera 

dem endast med fingerade namn. 

 

4.4 Genomförande 
 

En intervjuguide är ett stöd under intervjun och kan utformas på olika sätt. Den kan ha 

huvudsakliga frågeställningar och alternativa följdfrågor, samtidigt som den inte bör vara ett 

alltför detaljerat schema. Det bör alltså finnas utrymme att improvisera, följa med i 

respondentens egna berättelse och ställa följdfrågor (Repstad, 2007:85–88). Vår intervjuguide 

utformades efter vårt syfte och våra frågeställningar, och tematiserades sedan i fem teman; 

introduktion, sex, porr, riskabel porranvändning och avslutning. Detta för att få en naturlig 

följd och röd tråd i samtalet. I intervjuguiden lade vi också till eventuella följdfrågor, detta för 

att nå den djupare förståelsen, och exempel ifall våra respondenter skulle ha svårt att förstå 

frågan. Vår intervjuguide finns inkluderad som bilaga 1. 

 

Vi har hållit åtta intervjuer med åtta olika personer. I de flesta fall har vi själva åkt till våra 

respondenter ⎯ oftast till deras arbetsplats. Vi har besökt en respondent i hens hem och vi har 

hållit två telefonintervjuer hemifrån. Tre av intervjuerna har genomförts med oss båda 

närvarande men majoriteten har hållits med endast en av oss, detta oftast på grund av tidsbrist. 

I de fall vi båda var närvarande delade vi upp frågorna, och den som inte ställde frågor var 
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noggrann med att både observera samtalet och uppmärksamma eventuellt utrymme för 

följdfrågor. 

 

Vid intervjutillfället skrev respondenterna på en samtyckesblankett (se bilaga 2) och efter 

genomförd intervju fick de våra kontaktuppgifter ifall de skulle vilja komma i kontakt med oss 

igen (se bilaga 3). Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefoner och sedan transkriberats 

för att kunna analyseras. 

 

4.5 Analysmetod ⎯ kvalitativ dataanalys 
 

Den analysmetod vi har använt oss av är Miles, Huberman och Saldañas (2014) kvalitativa 

dataanalys. Denna analysmetod delas in i tre nivåer som Lindgren (2014:34) översätter till 

kodning, tematisering och summering.  

 

Den första nivån, kodning, handlar om att hitta mönster i materialet och skapa ordning 

(Lindgren, 2014:38). Detta görs genom att flera gånger läsa igenom materialet, i vårt fall de 

transkriberade intervjuerna, för att hitta beskrivande koder och etiketter som texten kan delas 

in i (Padgett, 2017:164). Dessa etiketter är vanligtvis ett ord eller en fras som sammanfattar en 

del av intervjun. Vidare delas den transkriberade intervjun upp, i enstaka meningar eller hela 

stycken av text, och kodas in under dessa etiketter (Saldaña, 2013, här refererad i Miles, 

Huberman & Saldaña, 2014:72). Kodningen kan ses som en tratt, den börjar med en bred 

beskrivning för att sedan stegvis minska ner innehållet till mindre grupperingar (Padgett, 

2017:164). Kodningen är en viktig del av analysen då den lägger grunden för hela 

analysmaterialet (Miles, Huberman & Saldaña, 2014:72). Därför är det av yttersta vikt att den 

görs noggrant och systematiskt (Lindgren, 2014:39). Under kodningsprocessen har vi varit 

tämligen induktiva i den mån att vi kodade nästan hela intervjun i stycken vars kodord blev ett 

beskrivande ord för stycket. Därmed var det empiriska materialet basen för kodningen, inte 

teorierna.  

 

I den andra nivån av dataanalysen, tematiseringen, kategoriseras de kodade textdelarna in i 

grupper utefter den relation de har till varandra, som ett sorteringsarbete (Lindgren, 2014:41). 

Etiketter från kodningen som passar ihop läggs i denna nivå under samma tema. Ett stycke i en 

kodad textdel som handlar om en sak hamnar i samma grupp som ett stycke från en annan 

intervju som berör något liknande (Miles, Huberman & Saldaña, 2014:72). Etiketterna 
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grupperas alltså ihop i större teman (Padgett, 2017:200). Koder som “lust”, “utforska sin kropp” 

och “titta med en partner” bildade till exempel temat “positivt med porr”. Det är viktigt att hitta 

kopplingar och mönster som känns betydelsefulla. Tematiseringen ska ske i förhållande till 

uppsatsens syfte, frågeställningar och tidigare forskning samt till kunskap som kommit fram i 

materialet (Lindgren, 2014:42). Under tematiseringen hade vi en deduktiv ansats då vi i detta 

steg sökte teman som förknippades med vårt syfte. Detta gjorde vi genom att para ihop de 

kodningar som kändes relevanta och utifrån det skapa ett sammanhang. Dessa sammanhang 

kom sedan att utgöra basis för tematiseringen i kapitlet som presenterar vårt analyserade 

resultat. 

 

Slutligen kommer den sista nivån, summeringen, där slutsatser kan dras av det som kommit 

fram i analysen (Lindgren, 2014:43). Sambandet mellan temana blir synliga och underlaget kan 

tolkas i sin helhet (Padgett, 2017:206). 

 

4.6 Kvalitetssäkring inom kvalitativ forskning 
 

Inom den kvalitativa forskningen används olika begrepp för att bedöma kvaliteten på 

forskningen, till exempel de begrepp Lincoln och Gubas föreslår (1985, här refererad i Bryman, 

2002:45), tillförlitlighet, överförbarhet, konfirmering och pålitlighet.  

 

Tillförlitlighet i resultatet innebär att forskningen eller studien har genomförts på ett korrekt 

sätt. Detta kan innebära att forskaren ska säkerställa att forskningens utförande följt relevanta 

regler och att resultaten rapporteras tillbaka till de som studerats, alltså en respondentvalidering 

(Bryman, 2002:260). Detta är något vi ställer oss tveksamma till huruvida vi kan uppfylla. Vi 

har följt de regler och riktlinjer som Uppsala universitet ställer, genom bland annat vår 

handledare och studievägledningen (men också Vetenskapsrådets riktlinjer, se nedan i 4.7 Etik), 

och vår studie kommer finnas tillgänglig, även för våra respondenter, när den är färdigställd. Vi 

har inte använt oss av respondentvalidering per se på grund av tidsbrist.  

 

Det kan argumenteras för att vår studie till viss grad fyller kravet på överförbarhet ⎯ alltså att 

studiens resultat kan tillämpas i en annan kontext (Bryman, 2002:46). Då 

Ungdomsmottagningen har samma uppdrag, värderingar och förhållningssätt oberoende var 

mottagningen befinner sig i landet, kan det finnas utrymme för att vår studie går att replikera 

och få liknande resultat. Däremot har vi endast åtta respondenter och det i samband med vårt 
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metodval gör att vi inte kan generalisera vårt resultat. Vårt resultat beror helt på våra 

respondenters uppfattning om och åsikter i frågan. Hade vi intervjuat andra kuratorer hade 

resultatet kanske sett annorlunda ut. 

 

Konfirmering innebär att forskaren är objektiv under studiens gång och inte påverkat 

undersökningen med egna åsikter och värderingar (Bryman, 2002:46, 261). Även om vårt val 

av teori i och för sig innebär en värderingsmässig ståndpunkt i frågan, har vi varit noggranna 

med att under studiens gång förhålla oss så objektivt som möjligt. Under intervjuerna ställde vi 

öppna frågor och vi ansträngde oss för att inte på något sätt värdera det respondenterna 

berättade. I intervjuguiden fanns det möjlighet för respondenterna att både vara positivt och 

negativt inställda till porr, vi utformade den så att frågorna inte ledde respondenterna till en 

negativ slutsats om det inte var något de stod för. Trots detta så kan det argumenteras för att 

studiens ämne, teorival, frågeställningar och syfte är färgade av vad vi tycker om fenomenet 

porr ⎯ men vi anser inte att det har påverkat våra resultat. 

 

Slutligen, i frågan om pålitlighet, ska forskaren för att säkerställa studiens giltighet redogöra 

för samtliga faser av och allt material i forskningsprocessen genom kollegial granskning (Guba 

och Lincoln 1985, här refererade i Bryman, 2002:260). Det är något vi uppfyllt, då vi 

kontinuerligt haft handledningsträffar med opponering från kurskamrater och handledare. 

Däremot har vi inte delat med oss av allt insamlat intervjumaterial ⎯ det innebär alldeles för 

mycket information samtidigt som det äventyrar anonymiseringen och därmed vårt etiska 

förhållningssätt. 

 

4.7 Etik 
 

När det gäller etiska överväganden har vi i vårt arbete framförallt följt Vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer som kan delas in i fyra huvudkategorier ⎯ informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Informationskravet går ut på att respondenten har rätt att få information om undersökningen 

som hen medverkar i och det ska vara tillräckligt med information för att själv kunna avgöra 

om hen vill medverka eller inte (Vetenskapsrådet, 2002). Detta har vi haft i åtanke redan i 

urvalsprocessen och tydligt presenterat studiens syfte och respondenternas roll i studien. Detta 

kan också innebära en risk att bara de som är intresserade av frågan om porr lockas att delta. 
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Exempelvis verkade skolkuratorerna vi var i kontakt med i början av urvalsprocessen något 

ointresserade, kanske på grund av att frågan är irrelevant för deras uppdrag i skolan, kanske av 

privata anledningar, kanske för att ämnet är känsligt. 

 

Samtyckeskravet handlar om att de som medverkar i en undersökning ska samtycka till att vara 

med samt att de ska kunna avbryta sin medverkan när de vill utan vidare påtryckningar 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att försöka uppfylla detta krav har vi betonat frivilligheten i första 

kontakten med respondenterna samt vid själva intervjutillfället. Vi har också uppmuntrat 

fortsatt kontakt ifall respondenterna har några frågor, detta genom att ge information om vår e-

postadress, våra telefonnummer och vår handledares e-postadress (se bilaga 3). De har därmed 

alltid haft möjligheten att avbryta sin medverkan.  

 

Konfidentialitetskravet handlar om att alla som medverkar i ett forskningsprojekt med etiskt 

känsliga uppgifter ska behandlas konfidentiellt så att de senare inte ska gå att identifiera 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi värderar våra uppgifter som etiskt känsliga då frågan om porr är 

omgiven av starka och polariserade värderingar. Åsikter som respondenterna har kan leda till 

negativa konsekvenser för dem, eftersom respondenterna pratar utifrån sin yrkesroll och 

arbetsgivaren kan ha åsikter om deras berättelser. I vår uppsats är därför våra respondenter 

anonymiserade ⎯ vi har ändrat respondenternas namn och inte uppgivit deras ort eller 

könstillhörighet. Syftet med uppsatsen kommer dock ange yrkesrollen och vi har nämnt 

regionerna vi har utgått från. Utöver detta är allt om respondenterna anonymiserat. 

 

Slutligen finns nyttjandekravet som går ut på att informationen som samlas in endast får 

användas till det som respondenten samtyckt till (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav har vi följt 

och det säkerställs genom att intervjuerna vi har samlat in kommer att raderas efter att studien 

färdigställts. Vi kommer alltså radera alla transkriberade intervjuer och alla ljudinspelningar. 

 

Utöver Vetenskapsrådets principer har vi även fört en aktiv etikdiskussion sedan början av 

arbetet. Vår studie berör, som tidigare nämnts, en tung och laddad fråga där åsikterna, i till 

exempel media, är starka. Åsikter om skådespelarnas villkor i porr och huruvida de utnyttjas, 

är offer för människosmuggling eller våldtas framför kameran väcker emotionella reaktioner 

hos många. Samtidigt som vi alltså vill, och kanske bör, problematisera sidor hos dagens 

mainstreamporr finns det också en risk med ett moraliserande mot porr överlag. Porr kan öppna 

upp för utforskandet av den egna sexualiteten vilket är viktigt för bland annat unga människor 
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att våga göra och inte känna skuld över, och att moralisera över en väckande sexualitet tror inte 

vi gynnar någon.  

 

På flera ställen i uppsatsen förhåller vi oss tämligen tvåkönsnormativt. Även om vi tar avstånd 

från antagandet att det endast finns två kön har den tidigare forskningen förhållit sig enbart till 

den binära uppdelningen i cismän och ciskvinnor samt skillnaden mellan dessa. Detta tycker vi 

är problematiskt och det har varit svårt att förhålla sig till ⎯ framförallt då vår ena teori baserar 

sig på denna uppdelning. 

 

4.8 Metodöverväganden 
 

Det finns en del kritik riktat mot kvalitativa intervjuer samt en del risker med intervjumetoden. 

Till exempel kan det argumenteras för att resultatet som kommer fram bygger på 

respondenternas egna personliga sanningar vilket gör att det inte är generaliserbart. 

Respondenterna kan också under intervjun undanhålla väsentliga delar av sanningen, vilket gör 

att resultatet kan bli felaktigt (Padgett, 2017: 108–109). Även intervjuarens roll kan förleda 

resultatet ⎯ genom att i för stor utsträckning styra samtalet och avbryta flödet i intervjun kan 

respondentens egentliga åsikter och erfarenheter förminskas och kanske inte komma fram. Om 

intervjuaren ställer frågor som respondenten är obekväm med, kan respondenten svara kortfattat 

eller bli otålig (Padgett, 2017:128). Då vi som intervjuare är oerfarna, samt att ämnet kan ge 

folk obehag, har detta varit en risk under arbetet. 

 

En annan risk med vårt metodval skulle kunna vara det faktum att vi, i majoriteten av fallen, 

intervjuat professionella på deras arbetsplats. Deras tankar och erfarenheter av vår 

forskningsfråga kan vara starkt färgade av arbetsspecifika förhållningssätt och värderingar. Det 

finns alltså en risk att de kan ha framställt sig själva ur ett strikt professionellt perspektiv. Vi 

har vägt denna risk mot en möjlighet att nå två nivåer genom våra intervjuer; respondenternas 

personliga åsikter och deras professionaliserade förhållningssätt. 
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5. ANALYS AV RESULTATET 
 

Nedan kommer vi att presentera vårt resultat vilket baseras på intervjuer med åtta professionella 

kuratorer på ungdomsmottagningar i Dalarna och Uppland. Vi har valt att tematisera kapitlet 

efter våra frågeställningar och efter våra teorier. Den inledande delen av kapitlet avser att 

redovisa Ungdomsmottagningens rent organisatoriska förhållanden, för att sedan gå in på 

kuratorernas arbetssätt, metoder och inställning till porr. Därmed besvaras vår första 

frågeställning, nämligen om det finns några särskilda sätt som professionella kuratorer på 

Ungdomsmottagningen hanterar frågan om porr i mötet med den unge. Den andra delen rör 

kuratorers uppfattning om porr ⎯ positiv, negativ eller möjligtvis något däremellan. Detta 

besvarar en del av vår andra frågeställning. Slutligen hanterar det sista avsnittet den teoretiska 

ramen som omger vår studie. Där sorteras och förstås respondenternas svar i dels ett tema om 

påverkan utifrån teorin om sexuella manus, dels ett tema som berör den radikalfeministiska 

teorin.  Därmed besvaras den andra frågeställningen helt då temat som inkluderar teorin om 

sexuella manus avser påverkan och temat om radikalfeministisk teori avser åsikter och tankar 

kuratorerna har. 

 

5.1 Ungdomsmottagningens organisation 
 

I följande del kommer vi att redovisa resultatet som rör det organisatoriska i arbetet på 

Ungdomsmottagningen, som deras utåtriktade arbete med skolklasser och vilka metoder och 

förhållningssätt de använder i frågan om porr. 

 

5.1.1 “Ungdomarnas forum” 

Ungdomsmottagningens uppdrag är att främja sexuell och psykisk hälsa för unga människor. 

De professionella på Ungdomsmottagningen arbetar därmed på de ungas uppdrag. Vägarna till 

kontakt med kurator på Ungdomsmottagningen är många, det kan vara genom egen kontakt via 

telefon, i samband med ett möte med barnmorska eller att ungdomen har hört talas om 

Ungdomsmottagningen från vänner eller till exempel läkare och lärare. Ibland kan föräldrar 

höra av sig angående sina barn, men mötet måste alltid initieras av ungdomen själv: 

 

Ungdomsmottagningen ska ju vara ungdomarnas forum att det ska vara på deras initiativ och såna 

där saker. Men idag är det ju lite svårt för många ungdomar att få kontakt utanför skolan också, 

då så det är föräldrarna som vänder sig ofta till Ungdomsmottagningen. (Gunilla) 
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Att söka kontakt med kurator på Ungdomsmottagningen kan ha flera olika orsaker. Ofta rör det 

sig om psykiskt mående, men respondenterna angav även faktorer som relationsproblem samt 

frågor om sexualitet, identitet och samlag. Ungdomsmottagningen kan förstås hantera alla 

faktorer i en tonårings liv ⎯ skola, relationer, familj, stress, sexualitet och identitet. Väldigt 

sällan är just porr skälet till kontakt med Ungdomsmottagningen utan det förekommer mest i 

sammanhang med andra anledningar, som relationsproblem och samlagssmärta. Samtliga 

respondenter hade, i någon form, stött på porr i sitt arbete på Ungdomsmottagningen, och de 

flesta hade uppfattningen om att många ungdomar ser på porr: 

 

Det är väl som melodifestivalen höll jag på att säga, ingen säger att dom tittar på det men alla gör 

det, för dom slår ju tittarrekord varje år liksom. (Torgny) 

 

En respondent menade dock att få unga är medvetna om att frågor som rör sexualitet kan tas 

upp med en kurator: 

 

Jag tror att när man läser vad man kan gå till en kurator om, så tror man att det är när man är 

lessen, alltså att det blir så himla såhär tydligt att kuratorn går man till när man inte har det bra 

hemma, eller man har problem med det, jag tror inte såhär öppet att man kan gå och prata med en 

kurator om sexualitet på det sättet heller. Så. Mycket mer frågor är ju liksom i helklasser. När 

man träffar klasser så är det mer frågor kring pornografi. (Alexis) 

 

Som respondenten nämner är en del av Ungdomsmottagningens arbete utåtriktat genom 

skolbesök. Samtliga respondenter berättade att de möter skolelever i åttonde klass, antingen 

genom att de bjuder in eleverna eller de själva kommer till skolan. Formen för besöken varierar, 

både i omfattningen av elever, tidsåtgång och vilka ämnen som tas upp. De flesta respondenter 

nämnde, när de pratade om dessa skolbesök, att de tar upp frågan om porr. 

 

Vidare framkom det att Ungdomsmottagningen tar på sig en stor del av ansvaret för att sprida 

kunskap om sex, sexualitet och även porr. Detta då skolorna, enligt respondenterna, brister i 

undervisningen. Framförallt påtalade flera respondenter att skolornas sexualundervisning 

varierar ganska mycket: 

 

Alltså jag tror, jag tror att det är lite, lite olika tycker jag att det är beroende på vilken skola dom 

går alltså hur mycket sex och samlevnadsundervisning dom har. Det kan också variera 

jättemycket. Ibland kan det vara en lärare som kanske liksom har ett stort, ett intresse och liksom... 

tycker det är viktigt. (Laika) 
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På frågan om var de unga lär sig om sex, sexualitet och porr nämndes skolan mest i förbifarten. 

Några respondenter tog upp att skolan lär ut mer om strikt biologiska faktorer som 

könssjukdomar och menstruation, och utesluter många av de andra faktorerna i sex och 

samlevnad som till exempel samtycke och lust. Något som däremot framkom var kompisars 

roll i hur unga lär sig om sex och samlag, men även porr framträdde som en faktor. 

 

Så att via skolan har dom ju inte fått så särskilt jättemycket. Så den kunskap som jag uppfattar att 

dom allra flesta får ifrån är ju antingen via kompisar, eller via liksom nätet eller liksom porr. För 

många. Eller att man kanske själv söker sig, att man kanske läser på typ såhär UMO.se eller såna 

ställen liksom. (Sammi) 

 

Ovanstående respondent förhåller sig dels till att skolan inte bidrar tillräckligt mycket till ungas 

kunskap om det sexuella, dels att mycket av kunskapen kommer från vänner eller nätet och 

porr. Respondenten antog att många får kunskap från porren, men tog också upp att UMO.se, 

Ungdomsmottagningens hemsida, kan bidra med mycket kunskap. 

 

5.1.2 “Vi har skapat det själva” 

En del av vår studie syftar till att undersöka metoder i arbetet med frågan om porr på 

Ungdomsmottagningen. Det som däremot framkommit är att det inte riktigt finns någon 

gemensam uttalad metod eller policy som Ungdomsmottagningen använder sig av. Istället 

framhävde respondenterna att ett gemensamt förhållningssätt har diskuterats fram på 

arbetsplatsen. Flera respondenter nämnde i samband med frågan om metoder att de använder 

mycket material från bland annat RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) och UMOs 

hemsida, som föreläsningsmaterial och diskussionsfilmer. Detta material används ofta i 

samband med att Ungdomsmottagningen träffar skolelever. En respondent nämnde olika möten 

och träffar som flera olika Ungdomsmottagningar har tillsammans, i detta fall handlade det om 

en länsträff, och att frågor om till exempel porr kan diskuteras på dessa: 

 

Så då började vi ju prata lite grann, aa men så här vad man själv har för föreställning om porr, vad 

man tänker, lite forskning, hur vi kan förhålla oss och sådär. Men vi har väl aldrig satt oss liksom 

ner såhär och "såhär gör vi!" liksom. Det kan jag inte riktigt svara på hur andra gör. (Sammi) 

 

Arbetssättet förefaller alltså vara öppet och inte per se fastställt, och därmed går det inte på 

något sätt att påstå att alla ungdomsmottagningar gör likadant. Några respondenter nämnde 

vikten av att hålla sig uppdaterad med forskning och att de är duktiga på omvärldsbevakning, 

som en sorts del i arbetsplatsens metoder: 
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Nä asså... Metod är ju att ta i, utan arbetsgruppen utifrån att barnmorskorna har varit på flera 

föreläsningar kring samlagssmärta och även [kollega, red.anm.] då har hon gått på olika 

utbildningar och där har man tagit upp porren mycket, liksom att… så att ingen metod utifrån 

utan vi har skapat det själva. (Anneli) 

 

Kollegorna sinsemellan delar alltså med sig av den kunskap de inhämtar i samband med till 

exempel projekt, träffar och föreläsningar. Den kunskapen kan utgöra en grund för 

arbetsplatsens tillvägagångssätt i frågan om porr. 

 

5.1.3 “Porr är ingenting som man bara kan, så här, ‘titta på det du!’” 

Även om det saknas specifika metoder så framkom det att våra respondenter anser det viktigt 

att de förhåller sig neutrala i frågan om porr i mötet med den unga. Då porranvändning är ett 

tabubelagt ämne kan det kännas jobbigt och skamligt för unga att prata om det med kuratorerna. 

Detta visade sig i att många av respondenterna diskuterade vikten av att förmedla dels att sexuell 

nyfikenhet är normalt, dels att det inte är något onormalt eller konstigt att titta på porr. Många 

respondenter framförde också vikten av att framställa sig på ett sätt som inte gör ungdomen 

obekväm: 

 

Då är ju pornografi för en väldigt stor del av befolkningen nånting man tittar på och nånting som 

är en del av sin sexualitet då är det ju också viktigt att fråga om det. För just för att det kan vara 

ganska mycket skam och skuld kring det som också kan påverka hur man känner efteråt när man 

tittar på porr, man onanerar till det som gör att man liksom får ångest över det och så blir det som 

en spiral av alltihopa. Så jag tänker att det eh, jätteviktig del av att våga fråga om. Så. Utan att 

döma. Överhuvudtaget. (Alexis) 

 

Respondenten i ovanstående citat diskuterar att porr är en så vanligt förekommande aspekt av 

många personers sexualitet och att det därför är viktigt att fråga ungdomen om porr. Då det är 

så tabubelagt med porranvändning kan onani till porr leda till ångestkänslor hos den unge, vilket 

gör det extra viktigt att kunna ha en dialog kring det. Respondenten betonar vikten av att göra 

detta utan att vara dömande. Även nedanstående respondent förhåller sig till vikten av att inte 

vara dömande och nämner en annan aspekt som respondenten ansåg viktig i mötet med 

ungdomen: 

 

Men att vilka preferenser man har och vilken praktik man vill ha där vill ju inte vi gå in och styra 

och vara fördömande kring såhära "nej men usch, porr" eller "nej men usch, analsex" förstår du 

hur jag menar? Utan vi vill nog mera ha såhär en mer nyfiket utforskande sätt "Okej men hur? 

Vad betyder det för dig?" eller liksom "hur känner du kring det?" "vad väcker det för känslor hos 

dig?" och sådära. (Sammi) 
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Respondenten lyfter en inställning som dennes arbetsplats anammat, nämligen den försiktigt 

utforskande som fokuserar mer på hur den unge upplever fenomenet och hur den unge tänker 

och känner. Respondenten fortsätter med ytterligare en poäng som återkommer i flera av 

respondenternas skildringar: 

 

Men också vara väldigt realistisk vad det gäller porren att det är människor som får betalt och att 

det kan… [...] är det verkligen två personer som gör det här frivilligt? Det får man ju verkligen 

problematisera, ehm, så dom som inbjuder och vill ha sån diskussion kan man ju naturligtvis ha 

det. För det tänker jag ändå är bra att ha med sig, asså såhär: Vad är det man väljer att titta på? 

Vad är det man väljer att göra? (Sammi) 

 

För flera respondenter verkade det viktigt att problematisera i alla fall vissa aspekter av porren. 

Ovanstående citat tar till exempel upp huruvida skådespelarna gör det frivilligt eller inte. Det 

är en aspekt som kan vara värdefull att lyfta för den som inbjuder och vill ha den diskussionen. 

Respondenten möjliggör därmed en självreflektion för den unge. 

 

Säkert många andra tittar på porr, det finns ingen värdering i det, utan inställningen till, tycker 

jag, ska alltid va att man kan prata om det. Men sen, beroende på, så kan man ju faktiskt 

problematisera det och va ganska krass med, det vi pratar om är det verklighet, är det skådespelare 

i prostitution som har kommit ut på porr, alltså är det samtycke, samtycke är viktigt, hur har du 

det i din relation, men rent inställningsmässigt tycker jag man ska va, asså inte värdera det. För 

att, det tror jag låser dialogen snarare. (Anneli) 

 

Det var alltså flera respondenter som lyfte vikten av att inte värdera de ungas porranvändning. 

Ovanstående respondent vill att den professionelles inställning ska vara att ungdomen kan 

känna sig trygg i att prata om porr. Respondenten nämner också problematiken med porr, med 

skådespelarnas situation och frågan om samtycke men vänder det till att kunna prata om 

ungdomens situation i stället. Slutligen poängterar respondenten återigen att det är en 

inställning utan visad värdering som är viktigast för att inte låsa dialogen. Men det kan vara 

svårt att alltid hålla sig neutral i frågan. 

 

Alltså jag tänker, ah men jag kan försöka och va neutral men när, det är väl en sån, grej som, 

kan... göra mig lite nervös, eller när skiner det igenom, eller när kanske jag liksom, lägger mina 

egna värderingar, och vad tänker jag, kring porr, och så, och vad är mina känslor och så vidare 

och så vidare. Och erfarenheter av att titta på porr och så, så att alltså det är ju någonting som jag 

tänker är viktigt och bra och hålla ändå i huvudet, alltså såhär, ens reaktioner som att ja som man 

kanske kan ge, lite undermedvetet, eller så är det kroppsspråk och så. (Laika) 
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I ovanstående citat tas en aspekt i att försöka vara icke-värderande upp med tankar om huruvida 

egna åsikter och känslor om porr syns via omedvetna reaktioner och kroppsspråk. Vi förstår det 

som att strävan efter att vara neutral och inte stänga ute unga kan vara ganska svår, inte bara att 

medvetet hålla sig neutral men också att försöka ha kontroll över omedvetet kroppsspråk och 

reaktioner. 

 

Flera av respondenterna berättade också om vilka normer som ska förmedlas till de unga de 

träffar. Det kan till exempel handla om att porr ger en orealistisk bild av hur sex borde se ut: 

 

Det är väl just den bilden att, att det inte är som det ser ut på, i filmer liksom, och man håller inte 

på lika länge, eller lika, att man får va med sin partner och att man vill ha det på det här och det 

här sättet, och inte bara köra på som det är i filmer eller klipp eller vad det nu är liksom, att man 

tar upp dom sakerna. Det kanske man inte riktigt är medveten om, om att “ah men att det här är 

normalt” i och med att det finns så mycket och att det ser ganska lika ut. Sen är det ju lätt att man 

normaliserar och tror att “ah men det är sådär sex ska va”. (Torgny) 

 

Aspekten som ovanstående respondent tar upp återkommer i ett tema om påverkan i den 

teoretiska delen (se 5.3.1 “Det blev liksom så sex skulle vara”). Vad som ska förmedlas till de 

unga om vad porr är och inte är tycker flera respondenter är viktigt att belysa. 

 

Jag tror ändå att vi måste ha vissa normer som vi förmedlar litegrann, även om vi inte ska liksom 

tala om exakt vad som är rätt och fel så, finns det ändå... Vi måste ändå problematisera vissa 

saker, typ porr, tycker jag. (Christian) 

 

Ovanstående respondent anser att det finns vissa normer som bör förmedlas till den unge, och 

nämner att porren borde problematiseras, men anser också att de professionella inte ska belysa 

vad som är rätt och fel. En annan respondent menar att porr inte är något som en kurator bör 

uppmuntra unga att se på utan det bör vara något som de pratar utförligt om ⎯ både positiva och 

negativa sidor. 

 

Porr är ingenting som man bara kan, så här, "titta på det du!". (Sammi) 

 

Att porr inte är något trivialt, tolkar vi att ovanstående respondent menar. Många faktorer som 

porr innefattar bör problematiseras och diskuteras, menade flera respondenter. Kuratorernas 

arbete med frågor som rör porr handlar därmed mer om ett sorts förhållningssätt än någon 

specifik metod. De balanserar mellan att inte vara moraliserande men att samtidigt inte döma 

den unges konsumtion. 
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5.1.4 “Det gäller att hitta nån, nån fin balans” 

Ambivalensen mellan att vara alltför moraliserande och ledande i arbetet med unga och att inte 

vara alltför positiv och uppmuntrande till porr är något flera respondenter verkade ha svårt att 

hantera. 

 

Det blir ju fel om man fördömande och tycker att det är liksom ... det måste vara nyanserat på nåt 

vis. Man ska inte höja det till skyarna men man ska inte heller liksom, förbjuda det helt och att 

säga att det där är, det blir för moral. Det gäller att hitta nån, nån fin balans där emellan kan jag 

tänka, men ändå tala om alltså, att industrin bakom, att det är många som blir utnyttjade och det 

är kanske inte alla gånger är moraliskt eller etiskt, liksom. Så att man är i alla fall medveten så att 

man utifrån det kan ta ett eget beslut. (Torgny) 

 

Ovanstående respondent förhåller sig till svårigheten att hålla en nyanserad diskussion om porr 

i mötet med den unga. Det som framförallt framkom är att det varken går att ha en helt positiv 

eller en helt negativ inställning utan det är nödvändigt att försöka nyansera och hitta en balans. 

Slutligen poängteras att industrin bakom kanske inte alltid är moralisk eller etisk och att det bör 

talas om i mötet med den unga. De vill stärka den unge att fatta ett eget beslut angående 

porranvändning. 

 

Att dom, man säger lite om ... pratar lite, slår hål på lite myter kring porren, men ändå inte allt 

för, talar om att det är fel, “det här ska ni inte titta på” det tror jag inte är så väldigt bra. (Christian) 

 

Denna respondent förhöll sig kritisk mot porr under majoriteten av intervjun. Trots detta anser 

kuratorn att en alltför kritisk inställning till porranvändning i mötet med en ungdom inte leder 

till något positivt. Samtidigt förhåller sig respondenten till vikten av att slå hål på vissa negativa 

myter kring porren. 

 

Öppen och lyhörd är ju det viktigaste, alltid. Att följa med där ungdomen är liksom, samtidigt 

kunna separera. Att man är en professionell person, en kunnig person, och lita på det man kan om 

ämnet. Sen är det ju liksom viktigt i samtalet att det inte blir ett påprackande, ett moraliserande 

förhållningssätt där man liksom blir väldigt taggad på att berätta hur det är och hur personen borde 

tänka utan har man ett liksom ett nyfiket och intresserat förhållningssätt så är det väldigt mycket 

som går bra. (Rasmus) 

 

Även ovanstående respondent förhåller sig till vikten av att inte anta ett moraliserande, 

“påprackande” förhållningssätt och att om den professionelle fokuserar på att vara nyfiken och 

intresserad så brukar samtalen gå bra. Respondenten tar upp att den professionelle bör utgå från 

ungdomens situation, kombinerat med sin egen kunskap och professionalitet. 
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Sammantaget verkade de flesta respondenterna prata om porr med en ambivalent inställning. 

Samtidigt som de inte vill utgöra en moralisk pekpinne som fördömer någon verkade de flesta 

ganska säkra på att de inte heller bör förmedla porr som något reservationslöst positivt. Flertalet 

påtalade att problematiken i porr är något som bör förmedlas till den unga för att, som en av 

respondenterna ovan anser, den ska kunna fatta ett beslut själv. En annan respondent säger att: 

 

Men dom allra flesta ungdomar som man möter, oavsett om man jobbar i skolor eller 

Ungdomsmottagning eller vart man nu kan va, är reflekterande, har en förståelse för att det kan, 

det är fantasier, liksom att det kan vara kritisk till porrindustrin samtidigt som man kan tycka att 

det är upphetsande. Asså, [börjar viska] ungdomar är inte dumma i huvudet! (Alexis) 

 

Vi tolkar det därmed som att de unga som kommer till kuratorerna i de flesta fall inte är helt 

ovetande om eventuell problematik inom porr. Många av våra respondenter lyfte de unga som 

kritiskt tänkande individer som är kapabla till att tänka och reflektera över sin porranvändning. 

Ovanstående respondent lyfter att det går att vara kritisk mot industrin samtidigt som produkten 

industrin genererar ger sexuell upphetsning, vilket gör den åtråvärd. 

 

5.2 Respondenternas åsikter om porr 
 

Som tidigare diskuterats så var respondenterna eniga om att de i mötet med unga vill framträda 

som ganska neutralt inställda till porr. Deras ambivalens härstammade ur att de varken ville 

uppmuntra de unga att se porr eller framstå som moraliserande. Däremot kom flera av 

kuratorernas åsikter om porr fram i intervjuerna. Dessa kommer att presenteras nedan. 

 

5.2.1 “Porr är ju oändligt med olika typer av fantasier och sexuella uttryck” 

De flesta av respondenterna förmedlade vikten av att unga ska utforska sin egen lust, sina 

kroppar samt den egna sexualiteten. I utforskandet kan porr vara ett verktyg och redskap för de 

unga. Det kan väcka deras lust och upphetsning och många använder porr som ett hjälpmedel 

till onani, vilket i sin tur kan vara bra för de unga då det lär dem vad de tycker om. Flera 

respondenter poängterade hur viktigt det är att de unga vet vad de själva finner njutning i, så att 

de kan förmedla det till sexuella partners. 

 

Det är därför vi pratar om onani med våra ungdomar, för att säga till dom att “ni behöver upptäcka 

er egen kropp och vad ni tycker om innan ni släpper in någon annan”. För hur ska den andra 

personen veta vad ni tycker om ni inte själva gör det först? (Rasmus) 
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Att porr kan väcka lusten hos unga samt att det möjliggör ett utforskande av den egna kroppen 

och sexualiteten är vad respondenterna uppfattade som porrens starkaste tillgångar. Porr kan 

även vara ett sätt för en ungdom att väcka sina sexuella fantasier genom ett visuellt medium. 

En respondent menade att det skulle vara “drömscenariot för porr” (Rasmus), att porr skulle 

kunna vara fantasier och en verklighetsflykt där ingen kommer till skada. Vidare kan porr vara 

en krydda för att få igång lusten tillsammans med en sexuell partner, då det kan vara spännande 

och upphetsande att titta tillsammans, menade en respondent. Det kan även vidga en ungdoms 

repertoar och inspirera till mer sexuellt utforskande, vilket respondenten i och för sig lyfte som 

både positivt och negativt. Porr kan utöver detta väcka förståelsen av att människor tycker om 

olika sex, på olika sätt. 

 

Många respondenter menade även att porr kan vara ett bra redskap för unga att tillfredsställa 

sin nyfikenhet på sex ⎯ det kan vara spännande att faktiskt se hur sex kan gå till. Att unga är 

nyfikna på sex är en självklarhet, menade respondenterna, och då kan porr vara en lättillgänglig 

källa för att se vad sex faktiskt kan vara. Även kunskapen om hur könsorganen ser ut kan 

tillgodoses genom att se på porr. 

 

Aa men jag tänker det är ju det här som dom själva säger att dom är nyfikna. Att det kan va ett 

första steg liksom att överhuvudtaget å få se och veta lite mer hur, hur liksom det går till [...] Så 

pratar vi ju jättemycket med, tänker just det här med, “vad är sex?”. (Gunilla) 

 

En positiv aspekt av porr kan vara att personer som tycker det är svårt med närhet och intimitet 

kan få utlopp för sin sexualitet. Även personer med olika fetischer kan få inspiration från porr. 

Huruvida porr kan bekräfta HBTQ+-personer i att andra typer än normen av sexuella praktiker 

förekommer är också något som diskuterades: 

 

Alltså porr är ju oändligt med olika typer av fantasier och sexuella uttryck. Och däribland både 

såhär ja men transpersoner som har sex, och det är HBTQ asså såhära, så. Så jag vet att det är 

ganska många i den faktiskt sårbara gruppen att det finns ingenstans man pratar om det 

annars.  Alltså man kan både få bekräftelsen i lust och upplevelse och inte känna sig så himla 

ensam i det här heller. (Alexis) 

 

De flesta respondenterna tyckte att porr kan vara ett bra hjälpmedel för att utforska den egna 

kroppen, lusten och sexualiteten. Men mycket av deras positiva inställning följdes av ett “men” 

eller “om”. De flesta respondenter verkade inte vilja framstå som helt positivt inställda till porr. 

En respondent menade att porr kan vara bra inspiration för unga, men det borde inte ses som en 

instruktionsfilm: 
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Jag, tänker att det... ändå kan vara liksom en, inspiration, även om det inte är en instruktionsfilm. 

Så ah... ger lite idéer och prova för och liksom, eh, göra det roligt, göra det spännande. (Laika) 

 

En annan respondent var inte negativt inställd till porr per se, men förhöll sig tämligen negativ 

till att den blivit mer och mer våldsam de senaste åren. Vidare menade en annan respondent att 

porr kan vara bra ⎯ med förutsättning att konsumenten är medveten om att det som visas i porr 

inte alltid bör appliceras på ens egna sexuella praktik. En annan respondent resonerar att om en 

person är empatisk för andras känslor och känsloliv och aldrig skulle kränka någon annan skulle 

den personen inte påverkas av den porr hen konsumerar. I detta fall, och bara i detta fall, kan 

porr vara ett bra hjälpmedel. 

 

5.2.2 “Det är lätt att få en snedvriden bild” 

Att porr ger en orealistisk skildring av sex mellan sexuella partners är något som flera 

respondenter tog upp som en negativ aspekt. Flera diskuterade även att porr normaliserar en 

viss bild av hur sex ska gå till, som inte är särskilt realistisk. En respondent menade att porr ger 

en skev bild av sex, då porr har för lite fokus på lust, sensualitet och intimitet och istället ger 

bilden av att sex är enkelspårigt och mekaniskt. Respondenten fortsätter resonera om att porr 

skildrar att sex handlar om sexiga underkläder, sexleksaker och oljor istället för att belysa vikten 

av närhet och ett nyfiket utforskande av den sexuella partnerns lust. Till exempel kan sex i 

verkligheten vara mer fumligt än vad som visas i porr: 

 

Det är inte så ofta man ser såhär folk som är lite fumliga, dom som tappar ståndet [skratt], nån 

som ba “men du jag behöver gå å kissa”, eller dricka. Men asså sånt dära som jag ändå tänker är 

sex, också, får man ju inte se. (Sammi) 

 

Eftersom porr, enligt våra respondenter, inte förmedlar en realistisk bild av vad sex är kan det 

uppstå missförstånd om vad som förväntas i en sexuell relation. Några respondenter jämförde 

detta med att porr har lika mycket med verkligheten att göra som fantasy, actionfilmer eller 

romantiska komedier. Porr är producerat, regisserat och klippt och de medverkande är 

skådespelare. 

 

Man kan inte tänka att så här ska ett samlag eller sex vara, för att det liksom, brukar säga att det 

är lite som en actionrulle, med lite effekter, och nån klipper. (Laika) 
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Porr kan även påverka genom att unga jämför sig med den porr de ser på, menade flera 

respondenter. Om en ung person tror att sex ska gå till på det sätt som visas i porr och sedan 

inte kan leva upp till det, så kan den unge få prestationsångest och bli nervös över att hen inte 

kan prestera som porrskådespelarna. En respondent diskuterade hur personers självbild kan 

påverkas av porr, genom att den skildrar hur kroppar ska se ut och fungera: 

 

Så är det ju också självbild, tänker jag. Med kropp, hur en kvinnokropp ska se ut, hur många 

gånger, asså opererade kvinnor, och män som liksom tar medel för att ha större penis eller att 

kunna hålla igång en sexakt länge. Det tror jag kan göra nåt med prestation och självbild. (Anneli) 

 

Precis som ovanstående respondent tog andra respondenter upp att porr ger orealistiska 

förväntningar på samlagets längd. Flera respondenter berättade om unga som kommer till 

barnmorskorna på ungdomsmottagningarna med samlagssmärta. Detta antog de kan bero på att 

en felaktig bild av hur samlag ska se ut och hur länge det ska pågå har förmedlats från porr. 

Porr ger en bild av att ett omslutande, eller penetrerande, samlag ska vara mellan 45 minuter 

och en och en halv timme, medan det enligt några respondenter i verkligheten varar i ungefär 

sju minuter. 

 

Att man har bilden av att man ska orka hålla på i 45 minuter eller en och en halv timme eller vad 

det nu är, medan ett genomsnittligt samlag tar sju minuter, så. Det är lätt att få en snedvriden bild. 

Det tror jag inte är så bra. Det kan ju vara lite skadligt. (Torgny) 

 

Sammantaget menade flera respondenter att porr på internet och sex i verkligheten skiljer sig 

mycket åt. 

 

5. 2. 3 “Det är en bransch precis som vilken som helst” 

Några respondenter menade att porr har förändrats under de senaste åren. Det är inte längre den 

“mjukporr” som fanns på 1970-talet, menar en respondent. Denna har istället förskjutits från att 

vara pornografiskt material till att synas i filmer och teveserier som Game of Thrones vilket 

idag har lett till att porr är mer avancerad och grövre för att kunna särskilja sig, fortsatte 

respondenten. En respondent berättade att vissa unga kan bli äcklade och förskräckta över vissa 

porrscener, samtidigt som de blir upphetsade och att dessa motstridiga känslor kan leda till oro 

och ångest över ens sexualitet. Respondenten avslutade med att det egentligen inte är konstigt 

att de blir upphetsade, trots eventuella obehagliga scener, då det existerar för att vara något som 

ska upphetsa tittaren.  
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Att porr idag är mer lättillgänglig var det flera respondenter som uttryckte, dels på basis av 

internet, dels på basis av mobiltelefoner. En respondent uttryckte det som att porr finns 

tillgänglig i varenda människas ficka. En annan respondent ställde sig undrande till om hen och 

barnmorskorna på Ungdomsmottagningen pratar om samma porr som de unga gör. Porr som de 

professionella såg som unga skiljer sig från den porr som de unga har tillgång till i dag, bland 

annat genom tidigare nämnda våldsamhet. 

 

Men porr där, som innehåller strypsex eller som innehåller liksom, ehm, delar som är avancerade 

och analsex, såna här saker, det är avancerat sex. Man ska inte ha det som måttstock sett till det 

sexuella liv som man kanske startar upp med nånstans i ungdomsåren. (Rasmus) 

 

Som respondenten ovan nämner kan det finnas en oro för att unga använder det kuratorerna 

beskriver som avancerat och våldsamt sex i porr som en måttstock för sin egna sexuella praktik. 

Detta tema, som vi anser kan förstås med en tillämpning av teorin om sexuella manus, 

återkommer i senare delar av detta kapitel. En annan respondent tog upp frågan om unga får en 

snedvriden bild av sex genom den porr de ser och om detta kan leda till att de går över gränsen 

med en sexuell partner genom att göra saker som ingen av dem egentligen vill.  

 

Flera respondenter nämnde porrindustrin i negativa ordalag, i samband med kritik mot porren. 

Flera ansåg det viktigt att belysa för de unga att de medverkande får betalt för att framställa 

njutning på film men att det inte behöver betyda att de själva njuter eller ens medverkar 

frivilligt. I porr kan skådespelarna använda medicinska hjälpmedel för att kunna ha samlag 

länge. Porr är därmed inte ett lika med tecken för hur sex faktiskt är, menade en respondent. Att 

det är en bransch som styrs av vad konsumenter efterfrågar ansåg flera respondenter vara viktigt 

att lyfta i mötet med den unga: 

 

Det är en bransch precis som vilken som helst som är styrd av utbud och efterfrågan och att ju 

mer det efterfrågas av en viss sak, desto mer kommer det produceras av det. Att vi blir medvetna 

konsumenter, där också, skulle efterfrågan på jämställd och mer erotisk porr, efterfrågas. Ja men 

då kanske gonzo och liksom, förödmjukande porr skulle träda tillbaka för det finns inga pengar 

och tjäna på det. Så att det är en industri precis som mycket annat och det där måste man liksom 

blottlägga. Och så måste man ha en, nån slags ärligt samtal kring vad det innebär när man 

porrsurfar och vad det är man söker på och vad det är, till slut, som gör att man kommer in på just 

den där filmen som befinner sig i ett gränsland till vad som är schysst och inte schysst. (Rasmus) 

 

Ovanstående respondent nämner gonzo-porr, en genre av porr i samband med förödmjukande 

porr, med en förhoppning att den sortens porr skulle minska i takt med att porrkonsumenter blir 
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mer medvetna och intresserade av vad respondenten kallar jämställd porr. Avslutningsvis 

reagerar en annan respondent på att porr är otroligt dåligt på att visa upp säkert sex: 

 

JOOO porren är ju SKITDÅLIG på att visa att man ska använda kondom också! Det är ju 

superdåligt! Åh, vad dom är dåliga på det. Fan vad dom är dåliga på det! (Sammi) 

 

Kort sagt hade många respondenter negativa åsikter om porr, och dessa åsikter rörde framför 

allt den våldsamhet som skildras i den samt den industriella aspekten. 

 

5.3 Påverkan och patriarkat 
 

Som teoretisk grund för denna studie har vi använt teorin om sexuella manus och 

radikalfeministisk teori. Dessa två teoriers teman har återfunnits i intervjuerna som genomförts 

och nedan kommer dessa att diskuteras. 

 

5.3.1 “Det blev liksom så sex skulle vara” 

Teorin om sexuella manus kan kort förklaras handla om att bland annat media förser individer 

med manus som reglerar hur vi agerar i sexuella situationer. Teorin utgår alltså från att vårt 

beteende och agerande påverkas av det vi ser genom att vi använder våra erfarenheter, det vi 

sett i media, som ett manus för hur vi ska handla (se 3.2 Teorin om sexuella manus). I denna 

studie har teorin om sexuella manus främst förståtts i hur respondenterna pratade om påverkan 

på de unga. 

 

Några av våra respondenter diskuterade huruvida vissa unga kan “fastna” i porr, och att onani 

i samband med porr kan leda till ett tvångsbeteende. Det förefaller som om flera respondenter 

ansåg att det kan finnas en risk att porr kan påverka den ungas sexuella praktik, särskilt om den 

tar för stor plats i en ungdoms liv. En respondent menade att om en ungdom ser mycket på porr 

kan hen fastna i en destruktiv spiral, då det kan utveckla många tankar om ensamhet. En annan 

diskuterar hur ungdomens vardag kan påverkas: 

 

Så jag tänker att om det nu är mycket porr man tittar på och det börjar störa skolan och vardan 

och relation ja men då är det nog skadligt. Om det vanliga livet eller att man inte längre kan ha 

sex med sin partner för man klarar bara av att onanera till porr det kan ju bli så också, man klarar 

inte av närhet till någon och då kanske det är skadligt, då kanske man behöver liksom jobba ur 

relationella aspekter och begränsa porren tänker jag. Men skadligt... Aa, när det börjar påverka 

vardan. Som egentligen med all sån interaktion, om det nu är spel eller. (Anneli) 
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Respondenten ovan lyfter att porr blir ett problem och skadligt först när konsumtionen påverkar 

ungdomens liv och vardag, precis som med till exempel datorspelande. När en ungdom inte 

längre klarar av att gå i skolan eller ha en fungerande relation på grund av sin porranvändning 

har porr blivit ett allvarligt problem. 

 

Flera respondenter uttryckte att vissa unga kan tänkas påverkas av den porr de konsumerar men 

de vill ändå belysa att om någon har en problematisk porranvändning så finns det ofta något 

mer som ligger till grund för problematiken. Det kan vara ett sätt att hantera stress och ångest, 

det kan handla om ett självskadebeteende eller härstamma från svåra familjeförhållanden. En 

person som är otrygg i sig själv, menade en respondent, kan lättare påverkas av porr. En annan 

respondent menade att personer som sedan tidigare har våldstendenser har större chans att 

påverkas av våldsam porr, även om denna respondent menar att det är väldigt sällan som 

personer faktiskt fastnar i och skadas av den porr de konsumerar: 

 

Det finns väldigt lite som stärker att porr i sig är det som är skadligt, alltså det finns inga orsaks, 

det finns inga orsakssamband där man kunnat sett en kausalitet, alltså att porr orsakar våld. 

Däremot kan man se att det finns en sårbarhet hos vissa människor som från början kan mer ligga 

åt det mer aggressiva hållet som kanske har större tendenser att vilja söka efter det till exempel 

våldsporr, som då kanske i sig förstärker den aggressiva sidan. Så det är svårt att säga vad som är 

hönan och ägget. Sen så, så att det finns ju en sårbar grupp eh framförallt såhär högkonsumerande 

ungdomar, så. (Alexis) 

 

Respondenten ovan förhåller sig till denna sårbarhet hos vissa människor, exempelvis att 

personer som redan har våldstendenser kanske löper större risk att söka efter våldsporr, som i 

sin tur kanske förstärker den aggressiva sidan. Respondenten ställer sig frågande till huruvida 

det finns en aggressivitet hos vissa som leder till en vilja att se på våldsam porr, eller om den 

våldsamma porren föder aggressivitet hos vissa. 

 

Har man en sexuell repertoar, i sovrummet och sen så har man också konsumerat en mängd, ah 

men våldsporr och gonzo-porr och allt det här som är liksom, den mörka sidan liksom av 

mainstreamporr idag... Då breddas hela fältet av vad som är möjligt i sexuell relation. 

Förhoppningsvis så har ungdomarna nånstans en, en bild vart den här gränsen går mellan liksom, 

verklig sexuell praktik och vilken sexuell praktik som förekommer i porr. (Rasmus) 

 

Ovanstående respondent förhåller sig till att våldsporr och gonzo-porr kan påverka individer i 

fråga om vad som blir möjligt i den egna sexuella praktiken. Utan att ha sett vissa situationer 

ske i porren hade den egna praktiken kanske inte någonsin anammat vissa mer våldsamma 

tendenser. Ur teorin om sexuella manus förstår vi det som att genom porr kan en individ som 
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redan har våldsamma tendenser tolka situationer utifrån vad den har sett i våldsporr och därmed 

agera våldsammare. Respondenten gör också skillnad på verklig sexuell praktik och den 

sexuella praktiken som porr visar. En annan respondent menade att unga som sett mycket på 

porr behövde se grövre och grövre porr för att bli upphetsade. Några respondenter har faktisk 

erfarenhet av att porr påverkat de ungas beteende. Så här berättar en av respondenterna om en 

ung kvinna som började efterleva det hon hade sett på porr: 

 

Där har det varit en tjej faktiskt som utsatte sig för... som hade väldigt svårt, å se vad som var 

verklighet och inte. Och det blev liksom att den, det hon hade sett eller det hon hade upplevt i 

porr, så blev det även i relationer. Som hon träffade då. (J ⎯ Att hon efterlevde porren lite?) Jaa, 

precis just att dom här förväntningarna att ställa upp på vad som helst, att göra vad som helst, att 

det blev liksom så sex skulle vara. Så då hade hon liksom, det var den erfarenheten det hon hade 

sett liksom som hon utgick ifrån. Det blev ju bara värre och värre liksom. (Gunilla) 

 

Personen hade svårt att göra skillnad på porrsex och “riktigt” sex, vilket även en annan 

respondent tidigare diskuterat. Förväntningarna på personen blev att ställa upp på vad som helst 

och göra vad som helst. Det blev hur sex skulle vara, för det var det som personen hade sett i 

porr. Detta kan liknas med sexuella manus, denna person efterliknade det hon såg i porr ⎯ som 

ett manus. Senare i intervjun framkom även att det blev värre och värre för den här personen: 

 

Aa det kom fram, vartefter hon började få ganska mycket frånvaro och så [frånvaro från skolan, 

red.anm.]. Sen när vi började reda i det där så kom det ju fram då att hon levde ju ett dubbelliv 

liksom. Hon eh, hon var ju väldigt aktiv liksom, med olika partners hela tiden. Att det var. Aa, 

det blev, då var det ganska allvarligt det där då. (Gunilla) 

 

En annan respondent pratar om hur det skulle vara om en helt annan sorts sex förmedlades 

genom porr: 

 

Om vi säger att vi skulle ha en helt annan typ av porr, om vi säger att vi skulle ha en porr som 

hade helt andra normer. Typ, såhär det var inge omslutande sex i porren, det var bara fokus på 

såhär gnidsex och massa såhär... Jag undrar vad vi hade haft för typ av samhälle då. Skulle va 

jättespännande se så här, hur skulle övergreppen se ut, liksom såhär hur skulle man prata om det? 

(Sammi) 

 

Vi tolkar ovanstående citat som att respondenten anser att människors beteende påverkas av 

porr, vilket genom teorin om sexuella manus visar hur media påverkar agerande.  Om den sex 

vi såg på porr var annorlunda, till exempel bara gnidsex och inget omslutande, hade kanske 

sexuella våldsbrott också sett annorlunda ut. Det kan i sig innebära att porr inte bara speglar 

vårt samhälle, det formar det. 
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5.3.2 “Vad är porr och vad är patriarkat?” 

Flera fenomen som vi kunde urskilja från respondenternas svar finner sin plats i en 

radikalfeministisk förklaring av porr. Dessa rör sig framförallt om vilka skönhetsnormer och 

sexuella beteenden som är accepterade i samhället. Några respondenter diskuterade även om 

porr speglar samhället. Följande text behandlar det temat (se avsnitt “3.2 Radikalfeminism” för 

utförligare förklaring av radikalfeministisk teori). 

 

Jag bara tänker att det vore så himla härligt om det var lika på agendan att prata om allas sexualitet 

liksom, inte bara dom med penis. (Sammi) 

 

Nästan alla respondenter undvek att köna personer och använde oftare uttryck som “personer 

med penis” och “penispersoner” istället för ord som “unga män” och “pojkar”, förutom de 

gånger de berättade om specifika personer och situationer. Flera respondenter lyfte även att det 

fanns uttalade könsnormer och könsskillnader när det kom till frågor som berörde porr, sex och 

sexualitet. Respondenten i ovanstående citat förhåller sig till att den skulle föredra om det var 

lika accepterat och intressant att prata om allas sexualitet, och inte bara de som har en penis. 

 

Några respondenter lyfte frågan kring könsskillnader i kunskap om anatomi. De menade att det 

är vanligare att unga vet och förstår hur en penis ser ut och fungerar, jämfört med en vagina1. 

De unga vet till exempel vad som händer med en penis vid upphetsning medan de kanske vet 

mindre om hur en vagina fungerar: 

 

Man är medveten om en menscykel, man är medveten om en erigerad penis har man ganska bra 

koll på tror jag. Utlösning ur penispersoner har man koll på, men jag tror inte man har riktigt koll 

på hur en slida funkar, lubrikation funkar, asså alla den, den anatomin tror jag saknas mycket. 

(Alexis) 

 

Respondenten ovan upplevde att unga ofta vet hur en penisejakulation går till men har mindre 

koll på hur en slida fungerar med bland annat lubrikation. Andra respondenter berättade även 

att den kunskap som unga ofta får om vaginor fokuserar på vad menscykeln är samt olika 

preventivmedel för att förebygga graviditet. 

 

Asså att det finns en motsvarighet till erektion. Och hur det funkar, vet ju typ ingen känns det 

som, som vi träffar, att det är en förutsättning för att kunna ha liksom skönt, oavsett vad man 

                                                           
1 Vagina betyder förvisso bara slida, men i brist på ett bättre ord använder vi vagina för att benämna hela 

könsorganet 
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väljer att göra för praktik så här eh, upplever jag att dom allra flesta inte vet och sen dessutom 

såhär är det så att betydelsen av klitoris dessutom är också en sån här jättestor kunskapslucka. Att 

många föreställer sig nog att har man ett omslutande samlag så ska det vara lika skönt för båda 

och liksom leda till en orgasm per automatik medans det i verkligheten ju inte ser ut så. (Sammi) 

 

Ovanstående respondent problematiserar kunskapsluckan om den vaginala motsvarigheten till 

erektion ⎯ att många saknar kunskap om att det är en förutsättning för att ha skönt. Även klitoris 

betydelse för sexuell njutning och att ett omslutande samlag inte automatiskt leder till en orgasm 

för båda parter diskuterades. Vi tolkar det som att kunskapsluckan hos de unga visar en skev 

könsdynamik. Att det finns mer kunskap om hur penisen fungerar skulle kunna förklaras med 

ett radikalfeministiskt perspektiv; Den manliga njutningen är viktigare än den kvinnliga. Några 

respondenter menade även att skönhetsnormer i porr kan vara skadliga: 

 

Att det speglar liksom att det kan, ja både för killar och tjejer då att, att man kanske måste va på 

ett speciellt sätt att killar måste ha stor penis och tjejer ska ha stora bröst och killen ska orka hålla 

på länge och tjejer ska ställa upp på det mesta och det var ju just den här heterosexuella porrfilmen. 

(Gunilla) 

 

Ovanstående respondent diskuterar hur en norm på beteende och utseende förmedlas från just 

den heterosexuella porrfilmen. Där ska personerna ha stora penisar eller stora bröst, mannen 

ska kunna ha sex länge och kvinnan ska ställa upp på det. Vi tolkar det som att respondenten 

problematiserar bilden av passiv kvinnlig sexualitet, vilket även flera radikalfeminister 

problematiserar. 

 

Det finns även en skillnad som gäller vilkas porranvändning anses acceptabel. En respondent 

berättar om hur personer med penis ofta får ta mer plats och kan vara mer frispråkiga i samtalen 

kuratorerna håller i skolan. Då de kan prata om porr mer öppet kan det därmed uppfattas som 

att de även ser mer på porr. En respondent nämnde att de i deras skolbesök brukade dela upp 

skolklasser de mötte efter kön, och att stämningen var jobbig och stökig bland killarna. En 

annan pratar om att killarna kunde bete sig macho: 

 

Man märker om killar som pratar om lite i grupp och ska va lite macho och häftiga och så, hur 

dom uttrycker sig kring det. Men sen när man ber dom berätta lite mer så så är det ju inte så macho 

utan dom, det låter ofta mer än vad det är. Dom har ofta ganska sunda tankar bakom. (Gunilla) 

 

Respondenten avslutar med att poängtera att beteendet inte behöver hänga ihop med tankar och 

värderingar om porr och att dessa tankar brukar vara ganska sunda. Det vi finner intressant är 

just beteendet som uppstår kring frågan om porr, och huruvida det kan förklaras med den 
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radikalfeministiska teorin. Macho-aktigt beteende skulle kunna vara ett av många uttryck för 

manlig dominans, speciellt med tanke på att andra respondenter resonerat kring att det är skuld- 

och skambelagt för kvinnor att titta på och prata om porr. En annan respondent lyfter att porr i 

största utsträckning är gjort av män för mäns njutning, vilket kan leda till stigmat att kvinnor 

inte ser, eller borde se, på porr.  Även personers sexualitet påverkas av de strukturer vi lever i, 

menar en annan respondent: 

 

Kanske hur man pratar om killar och tjejer och deras sexualitet, vad som är okej liksom. Att om 

en tjej har sex med flera, men då, det säger dom ju, uttrycker dom, då kan man liksom få ryktet 

som en hora eller liksom. Medans det är tufft och coolt när en kille gör det. [...] Just dom dära 

normerna och liksom också att, på nått sätt att det ska va som en så här själv, självklarhet. Ja men 

“en kille vill alltid ha sex”. (Laika) 

 

Ovanstående respondent beskriver en skillnad i accepterad sexualitet mellan tjejer och killar, 

en skillnad som vi, med radikalfeministisk teori, förstår kan illustreras i och härstamma från 

porr. Den kvinnliga sexualiteten ska vara restriktiv, annars blir den stigmatiserad, medan den 

manliga sexualiteten gärna får vara extensiv. Samtidigt kan detta resultera i något negativt, 

menar respondenten ovan, även för den som identifierar sig som man då en man alltid förväntas 

vilja ha sex. Att porr upprätthåller könsroller diskuterade några respondenter. Hur vi ska bete 

oss och vilka som ska bete sig på ett visst sätt, vilka roller vi tar oss an ⎯ dessa normer 

upprätthålls genom porr. 

 

Vad är porr och vad är patriarkat? Kan jag tycka är svårt också. För att vi lever ju ändå i en, i en 

värld tänker jag, som är liksom, med patriarkala strukturer, vi har könsmaktsordning. Och man 

har upplever jag, olika förväntningar på vad som, dom som identifierar sig som kvinnor och dom 

som identifierar sig som män. Och det påverkar även sexualiteten. Hur man ska va åh vad man 

ska leverera och såna där saker som också ställer till det jättemycket. Och porren är ju också ett 

uttryck av det naturligtvis. (Sammi) 

 

Ovanstående respondent påtalar en patriarkal struktur, och anser det svårt att skilja på porr och 

patriarkat. Respondenten resonerar om att vi lever i en värld med patriarkala strukturer och en 

könsmaktsordning som ger olika förväntningar på de som andra identifierar som kvinnor och 

de som andra identifierar som män. Denna könsmaktsordning påverkar även sexualiteten, 

fortsätter respondenten, och hur personer ska vara och “leverera” sexuellt. Respondenten 

avslutar med att påtala att porr är ett av flera uttryck för en könsmaktsordning som inkluderar 

sexuella normer och förväntningar. 
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6. DISKUSSION 
 

I detta kapitel kommer studien avslutas med en summering av vårt resultat och att vi jämför vår 

empiri med befintlig forskning samt diskuterar den metod och de teorier vi valt. Slutligen anger 

vi implikationer av studien för framtida forskning och praktik. 

 

6.1 Sammanfattning av resultaten 
 

Syftet med denna studie har varit att undersöka verksamma kuratorer på Ungdomsmottagningen 

och deras arbete med unga i samband med porr samt hur kuratorerna förhåller sig till ämnet. 

Vårt mål var att fördjupa förståelsen för hur det sociala arbetet med unga gällande porr kan se 

ut. Detta möjliggjordes genom att intervjua verksamma kuratorer på Ungdomsmottagningen. 

För att kunna genomföra detta formulerades två frågeställningar som har väglett oss under 

arbetet. Inledningsvis sammanfattas vårt resultat tematiserade efter dessa. 

 

Den första frågeställningen gäller vilka metoder professionella kuratorer på 

Ungdomsmottagningen använder för att hantera frågan om porr i samtal med unga. Vår analys 

av intervjuerna visar att det saknas utarbetade metoder som samtliga ungdomsmottagningar i 

landet använder sig av. Däremot verkar de ha en del gemensamma tillvägagångssätt. Enligt våra 

respondenter är ett av Ungdomsmottagningens uppdrag att arbeta utåtriktat, vilket de gör genom 

att träffa skolklasser i årskurs åtta. Respondenterna nämnde också att material från RFSU och 

UMO.se används som underlag i bland annat dessa möten. Utöver det är själva arbetssättet och 

inriktningen något som verkar diskuteras fram mellan kollegorna på arbetsplatsen. Några 

respondenter framhävde vikten av att hålla sig uppdaterad inom relevant forskning. Istället för 

en metod, i betydelsen av till exempel motiverande samtal, visade det sig att ett gemensamt 

förhållningssätt till och generella inställning i mötet med den unga har större betydelse. Flera 

respondenter resonerade om vikten av att hålla sig neutral under samtalet för att inte riskera att 

skuldbelägga den unga för sin porranvändning. Att titta på porr är tabubelagt, menade några 

respondenter, och därför kan det vara extra svårt att prata om det med någon. Det är viktigt, 

fortsatte flera resonera, att inte forma samtalet efter en fördömande inställning, utan försöka 

förhålla sig nyfiken och öppen och låta den unga berätta om sina tankar och erfarenheter och 

sätta ord på problemet själv. Trots att de flesta underströk vikten av att hålla sig neutral under 

mötet är det flera som också påtalade att de bör poängtera vissa negativa sidor med porren i sig, 

till exempel industrin som ligger bakom porr. Framför allt ville många klargöra att porr inte är 
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särskilt realistiskt eller bra på att porträttera faktiskt sex. Det förefaller som om det är en svår 

balansgång för flera, och många respondenter verkade tämligen ambivalenta ⎯ ingen ville vara 

fördömande och moraliserande, samtidigt som ingen ville prata om porr som något renodlat 

positivt. Slutligen, poängterade några respondenter, är de flesta unga medvetna om negativa 

sidor i porren och de har en förmåga att tänka, reflektera över och kritisera eventuell 

problematik. 

 

Den andra frågeställningen rör kuratorers uppfattning av porr och huruvida porr kan påverka 

unga. Vår analys av intervjuerna visar att kuratorers uppfattning av porr är, i stora drag, negativ. 

Vissa positiva aspekter nämndes i samband med porr, till exempel att det kan vara ett bra 

verktyg för att kunna lära sig mer om sin egen lust och kropp och att det kan användas i samband 

med onani som även det benämndes i positiva ordalag. Att se på porr kan även tillfredsställa 

ungas nyfikenhet om vad sex kan vara och hur det kan se ut och hur kroppar och könsorgan kan 

se ut. Några få respondenter nämnde att det kan vara värdefullt för personer som identifierar 

sig som HBTQ+ att få sin sexualitet bekräftad. De flesta respondenter var dock försiktiga med 

att säga att porr är något enhetligt bra. Många diskuterade porr som positivt förutsatt något, till 

exempel förutsatt att personen som tittar vet att det inte är verklighet, är empatiskt lagd eller 

kritiskt tänkande. 

 

Negativa aspekter av porr som våra respondenter lyft fram är till exempel att det förmedlar en 

orealistisk bild av hur sex ser ut. Till exempel att den manliga parten i en heterosexuellt 

normativ sexakt under en lång tid ska kunna leverera sexuellt medan den kvinnliga parten alltid 

ska ställa upp på sexuella akter. Detta kan i sin tur leda till orealistiska förväntningar på en 

sexuell relation. Det kan även leda till prestationsångest och nervositet inför en sexuell akt. 

Vidare menade flera att det kan påverka personers självbild då porr kan förmedla orealistiska 

kroppsideal och vissa skönhetsnormer. 

 

Några respondenter tog upp att porr idag är våldsammare än porr för några år sedan och att porr 

idag är mer lättillgängligt. En respondent menade att mjukporr finns som inslag i teveserier och 

filmer, och då måste mainstreamporren bli grövre för att särskilja sig. En respondent tog upp 

att hårdporr kan förskräcka och äckla samtidigt som det upphetsar, vilket kan leda till svåra 

känslor och ambivalens inför sexualitet för en ung människa. Flera respondenter diskuterade att 

porr skildrar avancerat sex och en respondent uttryckte oro för att unga använder avancerat sex 

som en måttstock för sin egna praktik. Själva porrindustrin nämndes också sammantaget 
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negativt, av de respondenter som nämnde porrindustrin. De flesta av dessa påpekade att denna 

problematik är något de gärna vill förmedla till de unga. Det förefaller oss som om det är själva 

porrindustrin som kan kritiseras, till skillnad från själva porranvändningen, utan att riskera att 

fördöma den unge. 

 

Sammantaget anser vi vårt syfte med studien uppfyllt, och våra frågeställningar anser vi 

besvarade. Vi har fått en djupare förståelse för hur det sociala arbetet med unga gällande porr 

kan se ut genom att ha undersökt och analyserat kuratorers resonemang om det. 

 

6.2 Diskussion av relationen mellan resultat och tidigare forskning 
 

I den tidigare forskningen riktade vi in oss på tre teman; de unga, de professionella samt 

påverkan.  Nedan kommer vi diskutera vårt resultat i förhållande till dessa teman. 

 

6.2.1 De unga 

Då vi inte har intervjuat unga om deras egna erfarenheter av porr kommer vi nedan diskutera 

de ungas förhållande till porr ur de intervjuade kuratorernas synvinkel. Att denna synvinkel kan 

vara färgad av debatt, profession och tidigare erfarenheter är något som är viktigt att ha i åtanke. 

 

Den tidigare forskningen visade att de unga såg på porr ur utbildningssyfte ⎯ för att lära sig mer 

om sex (Häggström‐Nordin, et. al., 2012). Detta överensstämde med några av respondenternas 

erfarenheter. Utöver skolans sexualundervisning, som ofta kritiserades av respondenterna, och 

Ungdomsmottagningens arbete är porr en av de största kunskapskällorna för sex. Vidare 

menade flera respondenter att de unga de möter i yrket är medvetna om att porr visar en 

orealistisk bild av sex samt att sex i porr är grövre och mer våldsam än sex som vanligtvis 

förekommer mellan sexuella partners. Ändå tar de unga inspiration från den porr de ser och 

efterliknar det i sin egen sexuella praktik, vilket även den tidigare forskningen visat 

(Häggström‐Nordin, et. al., 2012; Löfgren-Mårtenson och Månsson, 2010; Rothman, et. al., 

2015; Ševčíková & Daneback, 2014) 

 

De unga som ser mest på porr ser på mainstreamporr men de flesta har någon gång kommit i 

kontakt med mer avancerad porr, såsom vålds- och incestporr, visar den tidigare forskningen 

(Rothman, et. al., 2015). Liknande tendenser diskuterade flera respondenter. En respondent 

berättade att de unga som sett mycket på porr kontinuerligt behövde se grövre och grövre porr 
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för att bli upphetsade. Detta visar även den tidigare forskningen ⎯ ju mer porr en person ser, 

desto mer variation av porr ser hen på (Watson & Smith, 2012). Vi förstår det som att porr hela 

tiden måste överträffa sig själv för att kunna fortsätta vara intressant. 

 

Sammanfattningsvis stämmer mycket av den tidigare forskningen om de unga överens med 

respondenternas egna erfarenhet av arbetet med unga, och det vi vill understryka är 

respondenternas uppfattning att unga använder porr för att lära sig om sex. 

 

6.2.2 De professionella 

Den tidigare forskningen om professionellas erfarenheter av att tala om porr i arbetet med unga 

kommer här att diskuteras och jämföras med de erfarenheter vi fick ta del av från våra 

respondenter. 

 

Att unga ser på porr för att lära sig om sex har stärkts av både den tidigare forskningen samt 

respondenterna. Forskningen visade att det fanns professionella som ansåg att detta var en 

problematik som bör uppmärksammas i skolan, förslagsvis i sex- och 

samlevnadsundervisningen (Häggström-Nordin, et.al., 2006). Flera av våra respondenter 

berättade att de såg många brister med skolans undervisning och de tvivlade på att frågan om 

porr togs upp så mycket som de ansåg att den borde. De flesta av respondenterna hade därför 

valt att ta upp frågan om porr i samband med sina möten med skolungdomarna. Fokuset var då 

ofta att problematisera industrin bakom porren samt att det sex som visas i porr är orealistiskt. 

Detta var något som den tidigare forskningen även tog upp ⎯ att professionella borde hjälpa de 

unga att kunna se mer kritiskt på porr och att de därmed själva borde ha tillräcklig kunskap om 

porr (Häggström‐Nordin et. al., 2012; Wallmyr & Welin, 2006). Vad denna kunskap innebär 

verkar inte helt fastställt, men av de respondenter vi intervjuade var det till exempel några få 

som hade studerat sexologi i någon omfattning. Andra respondenters kunskap kunde härstamma 

från seminarier vid till exempel organisationens träffar och utbildningar. Huruvida detta kan 

räknas som utförlig kunskap om porr är inget vi kan bedöma. Vi kan inte heller bedöma om det 

är en professionaliserad kunskap om porr som menas, eller en mer vardaglig kunskap om hur 

mainstreamporr ser ut. För att få mer kunskap om vilken porr respondenterna faktiskt förhåller 

sig till skulle vi ha kunnat ställa frågor om de faktiskt hade tittat på den porr som de unga idag 

ser. Detta var något vi funderade på i samband med utformandet av intervjuguiden, men vi 

ansåg att denna fråga skulle ha kunnat upplevas som opassande. 
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Slutligen ansåg de flesta respondenter att det är viktigt att framstå som neutralt inställda till porr 

i mötet med de unga. De ville inte uppmuntra till porranvändning och de ville inte heller 

moralisera de ungas konsumtion av den. Vi upplevde en ambivalens hos våra respondenter 

angående just detta. De flesta ansåg att porr, överlag, var negativ både i sig och för unga samt 

att vissa punkter borde problematiseras i mötet med den unga. Samtidigt ansåg många att det 

fanns en risk med att framstå som moraliserande över de ungas eventuella porranvändning. 

Detta var något som även tidigare forskning tog upp ⎯ att professionella bör kunna prata om 

porr med klienter utan att lägga någon värdering i deras användning (Murray, 2017). 

Balansgången mellan att lyfta det problematiska utan att värdera porranvändningen i sig är 

något vi uppfattade att många respondenter brottades med. Även om den tidigare forskningen 

delvis har diskuterat detta anser vi att vi med vår studie har hittat en svårighet i det sociala 

arbetet som är viktig att belysa.  

 

6.2.3 Påverkan 

Huruvida unga kan påverkas av den porr de konsumerar är något både den tidigare forskningen 

samt flera av respondenterna fokuserar på. Viss porr innehåller grova sexuella scener och det 

finns en oro att detta kan påverka de ungas egna sexuella praktik (Paul & Shim, 2008; Wright, 

2014, samtliga refererade i Lim, et. al., 2017). Att unga som konsumerar mycket porr blir 

avtrubbade (Daneback, Ševčíková & Ježek, 2018) är något som några respondenter diskuterade. 

De berättade bland annat om erfarenheter med unga som talat om att de behövt ny och grövre 

porr för att kunna tillfredsställas. En respondent berättade om en ung kvinna, som respondenten 

träffat i sin profession, som känt press att efterleva den porr hon sett på. Liknande problematik 

visade även den tidigare forskningen, särskilt gällande unga kvinnor ⎯ att dessa kvinnor känner 

en press att efterlikna och leva upp till de sexuella akter som porträtteras i porr (Rothman, et. 

al., 2015; Gorman & Monk-Turner, 2010, här refererad i Lim, et. al., 2017). 

 

När det gäller positiv påverkan har tidigare forskning visat att unga som ser på porr får en mer 

öppen och tolerant inställning till sex (Peter & Valkenburg, 2008). Även respondenterna i denna 

studie menade att detta kunde vara en av de positiva sidorna med porr. De unga kan få 

inspiration av porr och våga utforska mer, både med sig själv eller tillsammans med sexuella 

partners. 

 

Det finns tidigare forskning som indikerar ett samband mellan porranvändning och 

våldstendenser (Stanley, et. al., 2018) men frågan är om det finns tillräckligt med forskning för 
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att styrka ett samband mellan porr och våldsamhet. Flera respondenter ansåg att porr endast kan 

påverka någon om det finns något underliggande, som psykisk problematik, ångest eller 

självskadebeteende. Samma resonemang återkom angående våldsam porr och huruvida det 

leder till våldsammare sex för de unga. Om en person har våldstendenser redan innan, 

resonerade en respondent, kan våldsam porr leda till inspiration och visa alternativ som 

personen själv kanske aldrig kommit på. Men det samma, menade en annan respondent, kan 

sägas om till exempel våldsamma datorspel. Våra respondenter verkade alltså å ena sidan se en 

risk med att porr kan påverka unga, å andra sidan att denna påverkan endast blir allvarlig i 

samband med annan problematik. 

 

6.3 Diskussion av teorival 
 

Vår teoretiska utgångspunkt i denna studie har varit teorin om sexuella manus samt 

radikalfeministisk teori. 

 

Teorin om sexuella manus kan förenklat förklaras som teorin om att media påverkar sexuellt 

beteende genom att ge individer ett manus som formar deras agerande i sexuella situationer. 

Många av våra respondenter har förhållit sig till huruvida porr kan påverka de unga som de 

träffar i sitt dagliga arbete, vilket diskuterades utförligare i “6.2.3 Påverkan”. Sammantaget 

delade de flesta respondenterna uppfattningen att porr kan påverka unga människor, men frågan 

är hur mycket det kan påverka och om den påverkar positivt eller negativt. 

 

Teorin om sexuella manus har varit oss till stor hjälp i denna studie. Den visade sig passa vår 

frågeställning om kuratorers resonemang om att unga påverkas av porr, vilket kommer från 

debatten som pågår om porr. Genom att reducera ner teorin till att handla om frågan om 

påverkan har vi sedan kunnat utforma vår intervjuguide så att den innehåller frågor som 

gränsade till det, utan att ställa frågan om påverkan rakt ut. Kanske har vi reducerat ner teorin 

för mycket ⎯ men detta möjliggjorde att frågan ställdes öppet och respondenterna själva fick 

resonera kring fenomenet. Vid analysen kunde vi även använda teorin som “glasögon”, vilket 

underlättade vår analys och presentationen av resultatet (se kapitel 5. Analys av resultat). 

 

Vi har alltså i stor omfattning använt teorin om sexuella manus. Vi kan dock inte påstå att teorin 

styrde studien från början till slut utan den visade sig snarare bli mer och mer passande under 



45 
 

empiriinsamlingen och vidare under analysen. Överlag anser vi att ingen annan teori hade passat 

lika bra för vår studie som denna teori. 

 

Radikalfeministisk teori var den teori vi trodde att vi skulle ha mest nytta av i denna studie, och 

den har till viss del varit av nytta för oss. Genom denna teori kunde vi få en förståelse och ett 

problematiserande av porr och porrindustrin vilket många av våra respondenter även förhöll sig 

till. Däremot är teorin inte värdefull för att förstå det sociala arbetet med unga om porr. 

Radikalfeministisk teori kan tolkas som starkt antagonistisk mot porr och denna antagonism 

förefaller malplacerad i terapeutiskt arbete. Teorin var oss dock behjälplig att tolka det som 

många respondenter pratade om i samband med uppfattningar om porr, positiva som negativa. 

Vi förstår det som att porr, ur ett radikalfeministiskt perspektiv, drar de samhälleliga normerna 

till sin spets. Där drivs männen endast av sin sexualdrift och kvinnan finns bara till som ett 

passivt sexobjekt. I värsta fall förnedras hon genom våld och förtryck medan han erövrar och 

njuter av det. Denna norm anser vi, likt många radikalfeminister, ge negativa följder för kvinnor 

och män och delvis porträtteras detta i porr. 

 

En kritik vi ser mot vårt val av radikalfeministisk teori är att den begränsat oss genom att inte 

passa vissa ambitioner vi hade i studien. Teorin har sin grund i att problematisera samhällets 

könsmaktsstrukturer och utgår från två kön, män och kvinnor, vilket lämnar lite utrymme åt 

andra könsidentiteter än dessa två. Då vi hade en ambition av att inte förhålla oss 

tvåkönsnormativt i denna studie utformade vi vår intervjuguide med detta i åtanke. Till exempel 

valde vi att inte ha frågor med i intervjuguiden som fokuserade på skillnader mellan unga män 

och kvinnor. Detta försvårade relaterandet av resultatet till den tidigare forskningen, som i sig 

är rakt igenom tvåkönsnormativ. 

 

Kanske borde vi valt en teori som var mindre tvåkönsnormativ, eller så borde vi själva haft med 

mer tvåkönsnormativa frågor i vår intervjuguide. Vi märkte dock att flera av respondenterna 

uttryckte sig utan att köna, förutom i vissa personliga berättelser och erfarenheter, vilket vi 

anser visa att även de hade en ambition av att tala inkluderande och att de därmed kanske skulle 

ha tagit avstånd ifrån könsspecifika frågor om vi ställt dem. 

 

Sammanfattningsvis har vi haft stor användning av båda teorier, om än på olika sätt. Teorin om 

sexuella manus har hjälpt oss hantera frågan om ungas eventuella påverkan av den porr de ser 
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på medan den radikalfeministiska teorin uppmärksammat oss på de könsskillnader som 

härstammar från könsmaktsstrukturer, som respondenterna diskuterat. 

 

6.4 Diskussion av relationen mellan resultat och metod 
 

Då syftet med denna studie var att undersöka verksamma kuratorers resonemang om arbetet 

med unga i samband med porr samt hur kuratorerna förhåller sig till porr var det för oss ett 

självklart val att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod. Valet att använda kvalitativa 

intervjuer underlättade att undersöka kuratorernas egna erfarenheter, men resultatet varierar 

efter vår skicklighet som intervjuare och hur bekväma vi var i situationen. 

 

En bra kvalitativ intervju bör innebära en jämn balans mellan att vara strukturerad och 

improviserad med utrymme för följdfrågor, både planerade och spontana. Detta försökte vi 

förhålla oss till i utformandet av vår intervjuguide (se bilaga 1). Vi hade en struktur med teman 

och tillhörande frågor samt följdfrågor som stöd vid behov. Vi höll de flesta av intervjuerna på 

respondenternas arbetsplats under deras arbetstid. Eftersom vi ville undersöka respondenternas 

erfarenheter av sitt yrke kändes detta naturligt. En nackdel kan dock ha varit att de färgades av 

yrkesrelaterade faktorer under intervjun. Detta är inget vi själva märkt av i intervjuerna, men 

frågan är då om det är vi som skulle ha märkt den skillnaden. Vid genomförandet av intervjuerna 

märkte vi att vi blev mer bekväma med att hålla i intervjuer ju fler vi utförde. Detta märktes 

bland annat i vår trygghet med att ställa egna följdfrågor och be respondenten att utveckla. 

Denna utveckling kan ha påverkat resultatet ⎯ vi märkte en skillnad när vi lyssnade på och 

analyserade vår första intervju jämfört med den sista vi höll. Vi ställde fler följdfrågor och 

stämningen kändes lättare vilket även kan ha gjort respondenten bekvämare. Om vi fick chansen 

att göra om denna studie hade vi försökt undvika att behöva hålla två telefonintervjuer. Dels 

försvinner mycket av det osagda i samtalet, så som gester eller ansiktsuttryck, när parterna inte 

kan se varandra. Dels är det svårare att transkribera en telefonintervju jämfört med en vanlig 

intervju. 

 

Den hermeneutiska ansatsen som vi använt oss av handlar om att en individ förstår ett fenomen 

utifrån dess delar och dess helhet, samt sin egen förförståelse och kontexten fenomenet existerar 

i. Detta är något vi har förhållit oss till under arbetet med resultatet ⎯ att respondenternas 

förståelse av porr kan skilja sig från andras förståelse av fenomenet. Respondenternas förståelse 

av porr påverkas av den förförståelse de har, som de bland annat kan ha fått från de unga de 
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mött i arbetet eller från utbildningar de deltagit i. Några respondenter nämnde även hur viktigt 

det är att vara uppdaterad i relevant forskning. Deras förståelse påverkas även av den kontext 

de möter fenomenet porr i vilket, i detta fall, blir i deras professionella roll som kuratorer på 

Ungdomsmottagningen. Vår förståelse av porr påverkas av att vår förförståelse kommer från 

den tidigare forskning vi tagit del av och de teorier vi använt oss av samt kontexten av att skriva 

en kandidatuppsats om ämnet porr inom socialt arbete. Vi, författarna och kuratorerna, möter 

alltså fenomenet i olika kontexter, men vi märkte under intervjuerna att vi verkar ha en 

samstämmig förståelse av fenomenet porr. 

 

6.5 Implikationer för forskning och praktik 
 

I denna studie har vi undersökt kuratorers uppfattning om porr i kontext av det sociala arbetet 

med unga människor. För närvarande kan vi se att det saknas forskning om det sociala arbetet 

och porr ⎯ trots den stora debatten som rör porr. För den professionella innebär detta att det 

saknas en renodlad metod för arbetet med porr. Detta till trots innebär inte att det praktiska 

arbetet sker godtyckligt. Det förefaller som om det finns en grundläggande inställning som 

genomsyrar Ungdomsmottagningens verksamhet som vi inte helt har lyckats definiera i denna 

studie. Vi anser det rimligt att till viss grad anta att de flesta problem som faller inom 

Ungdomsmottagningens kuratorers kompetens kan hanteras med samtalsmetodik, ett empatiskt 

lyssnande och en öppen, nyfiken inställning. 

 

Vår studie visar att det råder konsensus mellan våra respondenter och den tidigare forskningen 

om att unga använder porr för att få kunskap om hur sex ska gå till. Från våra respondenter fick 

vi samtidigt det bestämda intrycket att porr inte förmedlar en realistisk bild av vad sex är, och 

många problematiserade vissa normer som porren förmedlar. En del forskning visar att den porr 

personer ser påverkar dem olika, och att personer med våldstendenser sedan tidigare kan bli 

mer våldsamma om de ser på våldsporr. Vi ställer oss frågande om det däremot är en annan 

sorts påverkan som kan utgöra en större risk framöver ⎯ alltså inte nödvändigtvis att porr leder 

till våld i nära relation eller incestuösa sexakter. Vad de unga istället lär sig från porr är att sex 

ska pågå länge, att kroppar ska se ut på ett visst sätt och att kvinnor förväntas att alltid vara 

tillgängliga medan männen alltid ska vilja och kunna “leverera” sexuellt. Detta är något vi vill 

belysa både för den framtida forskningen samt för de instanser som arbetar med unga, och här 

har skolans roll problematiserats flera gånger av respondenterna. Fler samtal, och mer öppenhet, 
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om sex kanske bidrar till att unga inte behöver vända sig till porren för att stilla sin nyfikenhet 

om sex. 

 

Vi kan i denna studie dra slutsatsen att kuratorerna är kritiskt inställda till porr på basis av flera 

olika anledningar ⎯ porrindustrin, förmedlandet av vissa normer och eventuell påverkan på unga 

människor. I kontext av det sociala arbetet har vi i vår studie visat en svårighet som vi anser 

viktig att belysa. När den professionelle förväntas ha en icke-dömande, öppen och empatisk 

inställning i mötet kan det vara svårt att bemöta frågor som berör den professionelle illa. Det 

har framkommit att det är viktigt, enligt våra respondenter, att alla frågor som kommer till dem 

hanteras på ett skickligt och professionellt sätt. Att kunna möta den unga utan att fördöma 

dennes porranvändning balanseras med en motvilja att uppmuntra den. I denna ambivalenta 

balansgång mellan professionalitet och privata åsikter, i en kontext av en polariserad 

samhällsdebatt, kan den professionella behöva stöd i sin yrkesroll. 

 

Denna studie lämnas med en förhoppning att detta svårnavigerade ämne fortsätter att studeras. 

Det är av vikt att alla arbetssätt och förhållningssätt som rör och involveras i det sociala arbetet 

utgår från och nyanseras av empirisk kunskap. Vi hoppas att vi har bidragit med en liten del. 
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Bilaga 1 ⎯ Intervjuguide 
 

Introduktion och bakgrund 
Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? 

Hur kommer ungdomar i kontakt med dig? 

Vad brukar ungdomar fråga / prata mest om när de kommer till dig? 

 

Sex 
Hur uppfattar du att ungdomar får kunskap om sex och sexualitet? (Hur skulle du önska att de 

lärde sig om detta?) (sexualundervisning, kompisar, porr, någon tidning?) 

Uppfattar du att ungdomar får lära sig om porr? Hur då? (föräldrar, skolan, KP?) 

Tycker du att ungdomar saknar kunskap om porr och sex? På vilket sätt? 

 

Porr 
Har ungdomarna du träffar många frågor som rör specifikt porr? Har du exempel? 

Upplever du att det är många av ungdomarna som faktiskt ser på porr? Hur märker du det? 

Hur brukar ungdomarna du träffar prata om porr? (Positivt/negativt, läskigt, kul, normalt, etc.) 

Har arbetsplatsen någon metod/tillvägagångssätt att tala med ungdomarna om porr? 

(“uppsökande”, tar professionella upp ämnet själva?) På vilket sätt/Hur då? (Varför [inte]?) 

Vilken inställning till porr tycker du att professionella borde ha i mötet med ungdomar? 

(positiv, negativ, neutral, inte visa, bara lyssna in ungdomen?) 

Finns det något som du tycker är svårt eller jobbigt att prata om när det gäller porr? Varför är 

dessa saker svåra att prata om/ta upp? 

 

Riskbruk av porr 
Tycker du att det kan finnas något skadligt för ungdomar med att titta på porr? Vad för något? 

Har någon ungdom du träffat (i yrket) haft en riskfull porranvändning enligt dig? 

Om JA: 

• Hur kom det fram [att personen hade ett porrberoende]? (Har det varit så att 

ungdomen kom till dig för råd eller var det en bedömning du gjorde själv av personens 

porranvändning?) 
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Har det hänt att någon kommit till dig för att de är bekymrade över någon annans 

porranvändning? 

Finns det några speciella metoder eller ett särskilt förhållningssätt som arbetsplatsen använder 

när någon är bekymrad över sin eller någon annans [partner/kompis/etc] porranvändning? 

Kan det vara bra eller givande för ungdomar att titta på porr? (Några positiva sidor med 

porren) 

 

Avslutning (2) 
När du pratar om porr med ungdomarna, är det några speciella saker som du tycker är viktigt 

att förmedla? 

Har du något mer att tillägga?  
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Bilaga 2 – Samtyckesblankett  
 

 

 

 

 

INFORMANTERNAS FÖRSÄKRAN OM SAMTYCKE 

 

- Jag har förstått syftet med studien och är medveten om vad min medverkan i studien 

innebär 

- Jag kan självständigt bestämma över min deltagande vilket också innebär att jag när 

som helst kan avbryta min medverkan utan motivering 

- Jag ger mitt samtycke till att studenterna, och inga andra personer, endast får använda 

materialet till uppsatsen 

 

Ort:................................................................................................................................................ 

 

Datum:........................................................................................................................................... 

 

Underskrift:................................................................................................................................... 

 

Namnförtydligande:...................................................................................................................... 
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Bilaga 3 – Tack för deltagande 
 

Hej XX, 

 

Stort tack för ditt deltagande i vår studie om kuratorers arbete med ungdomar om sex och 

pornografi.  

 

Vår inspelade intervju med dig kommer att transkriberas och sedan presenteras på ett sådant 

sätt att det inte går att härleda till dig som intervjuperson. Du kommer alltså anonymiseras och 

vi kan även ändra detaljer såsom vilken stad du är verksam i så att du inte ska kännas igen. Det 

insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det under 

arbetets gång, och efter att studien är klar kommer samtliga ljudinspelningar och de fullständiga 

transkripten att raderas. 

 

Vi vill understryka frivilligheten i ditt deltagande. Du kan när som helst avbryta din medverkan 

och om du känner dig osäker på något sätt eller har några vidare frågor uppmuntrar vi dig till 

att höra av dig till oss. Du kan när som helst dra tillbaka ditt underskrivna samtycke. Allt 

material från dig kommer att raderas och inget kommer användas i vår studie. 

 

När studien är klar kommer den att läggas upp på Diva. Om du är intresserad kan vi gärna 

skicka den till dig också. Återigen ett stort tack för din medverkan. 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Johanna Bergkvist,      Ilenna Rosén 

Socionomstudent      Socionomstudent 

Mobilnummer: XX      Mobilnummer: XX  

E-postadress: XX      E-postadress: XX  

 

Handledare 

Professor Hedvig Ekerwald 

Centrum för Socialt Arbete; Sociologiska Institutionen 

E-postadress: XX  

 

2019-XX-XX 


