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I 

Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka studenters attityder till pornografisk film och sexualitet, både i 

vilken grad de upplever att pornografisk film sänder ett budskap till allmänheten samt i vilken grad 

de upplever att det påverkat deras egen sexualitet.  

Studiens resultat visar på en spridning av respondenternas uppfattningar. Majoriteten av 

respondenterna instämde delvis med att pornografisk film sänder ett budskap vad gäller den sexuella 

aktörens utseende och beteende, samt i vilka situationer som sex förväntas och är lämpligt. 

Respondenterna instämde helt med att pornografisk film gav en bild av vilka sexuella handlingar som 

förväntades vara upphetsande och vilka sexuella handlingar en sexuell aktör förväntades att göra. 

Vad gäller respondenternas upplevelse av att pornografisk film har påverkat deras egen sexualitet 

visade resultatet en spridning även här: 49% tog helt eller delvis avstånd, 43% instämde helt eller 

delvis, och 8% varken tog avstånd eller instämde med påståendet. Slutligen visade 

korrelationsanalyser av resultatet samband mellan respondenternas uppfattning och deras 

könsidentitet, nuvarande pornografikonsumtion, ålder vid pornografisk debut, samt föräldrarnas 

ursprung. Ett tydligt resultat utifrån dessa analyser var att män samt regelbundna konsumenter av 

pornografisk film inte upplevde att pornografisk film angav ramarna för sexualitet i lika stor 

utsträckning som kvinnor eller de som vid studiens tidpunkt sällan eller aldrig konsumerade 

pornografisk film. Korrelationsanalyserna fann inga signifikanta resultat mellan studiens index och 

bakgrundsfaktorerna ålder, civilstånd, trosuppfattning, om respondenten haft sin samlagsdebut och i 

så fall vid vilken ålder.  

 

Nyckelord: pornografi, sexualitet, sexuella skript, attitydundersökning, socialt arbete 
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III 

Förord  
Vid ett seminarium under vår första termin på socionomprogrammet sa vår programansvariga, Marie 

Gustavsson, att allting är relativt. Tolv veckor är i vår bedömning en relativt kort tid, men trots det 

har det känts som en evighet. Dessa veckor har varit präglade av både skratt och tvivel, men 

framförallt ett gott samarbete. Det goda i samarbetet har inte enbart handlat om att stryka varandra 

medhårs utan även mothårs. Allt strykande har i slutändan varit värt vår tid, och vi vill rikta ett tack 

till varandra för att vi har vågat utmana och trott på varandra. 

Arbetet hade heller inte blivit lika bra utan hjälp från vår omgivning. Vi vill tacka vår handledare 

Dimitris Michailakis, som oavsett tidpunkt på dygnet har lyckats besvara våra frågor och rikta skarp 

kritik mot studien. Ett tack ska även riktas till Susanne Kelfve som har varit ett stöd i frågor om 

kvantitativ metod. Tillsammans har de hjälpt oss föra arbetet framåt. 

Vi vill rikta ett stort tack till våra föregångare och medstudenter: Lucas Cirstea Händestam och 

Joel Ljunggren för en utmärkt och inspirerande uppsats, samt “Kvantgruppen”, som bestod av sju 

andra studenter i samma årskurs. De har varit ett stöd i metodval och SPSS. Vi vill även tacka Eleanor 

Ollila för korrekturläsning och Pressbyrån för dess utmärkta sortiment av Kaffe och Bulle. Till sist vill 

vi även tacka våra respondenter som har gjort denna studie möjlig! 

 

Sami Mäkinen & Ofelia Ollila 

Norrköping, juni 2018 
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Begreppsdefinitioner 

Pornografi 

Pornografi är material som innehåller ett sexuellt budskap med syftet att underhålla och väcka 

sexuell lust hos betraktaren. Det kan vara i form av bilder, filmer men också texter 

(Nationalencyklopedin 2018a). Denna studie avgränsades till att undersöka vad studenter upplever 

att pornografiska filmer sänder för budskap om sexualitet. Vanligt förekommande begrepp är 

mainstream-pornografi som syftar till att beskriva den massproducerade pornografi som oftast 

porträtterar det “de flesta vill se”, det vill säga ofta heterosexuella samlag som inte är riktade till 

någon specifik genre eller fetisch (Ahlin & Stigberg 2016, s. 17). Pornografisk debut syftar till vid 

vilken ålder en person aktivt började konsumera pornografisk film, inte när den för första gången 

exponerades för pornografisk film.  

 

Jämlikhet och jämställdhet 

Jämlikhet syftar till att alla individer oavsett grupp har samma värde. Jämställdhet syftar till jämlikhet 

mellan könen (Nationalencyklopedin 2018b; Nationalencyklopedin 2018c). 

 

Sex 

Kan även benämnas som samlag och syftar till den akt där två eller flera individer genomför sexuella 

handlingar tillsammans. Det kan exempelvis vara vaginal-, oral- och analsex (Nationalencyklopedin 

2018d). 

 

Sexualitet  

Studien utgick från Knutagårds översättning av Världshälsoorganisationens (WHO) definition för 

sexualitet: 

 

Sexualiteten är en central aspekt av att vara människa genom hela livet och omfattar kön, 

genus, identitet och roller, sexuell läggning, erotik, njutning, intimitet och reproduktion. 

Sexualitet är upplevd och uttryckt i tankar, fantasier, åtrå, tilltro, attityder, värderingar, 

beteende, praktiken, roller och relationer. Medan sexualitet kan inkludera alla dessa 

dimensioner, är inte alla av dem alltid upplevda eller uttrycka. Sexualitet är influerad genom 

interaktionen av biologiska, psykologiska, sociala, ekonomiska, politiska, kulturella, etniska, 

lagliga, historiska, religiösa och andliga faktorer (Världshälsoorganisation 2018; se Knutagård 

2016, s. 34).  
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering och koppling till socialt arbete  

Sexualitet är ett komplext begrepp som kan betraktas utifrån biologiska, psykologiska, sociala, 

politiska och kulturella perspektiv bland många andra (se Begreppsdefinitioner). Senare 

undersökningar har även valt att betrakta sexualitet ur ett hälsoperspektiv, det vill säga: hur 

hälsosam är vår sexualitet och våra relationer? Vilka attityder finns gentemot dessa och hur påverkar 

de individers sexualitet och sexuella hälsa (Ahlin & Stigberg 2016, s. 11)?  

Folkhälsomyndighetens undersökning (2017) om sexualitet och hälsa bland ungdomar visade att 

förutsättningarna till en god sexuell hälsa bland ungdomar i Sverige är ojämlika och ojämställda. De 

lyfter bland annat att unga kvinnor upplever fler kränkningar, fler diskrimineringar och fler sexuella 

övergrepp än vad unga män gör (ibid., s. 98).  

Inom forskningsområden för socialt arbete såväl som psykologi och medicin diskuteras  

pornografi som en bidragande orsak till ojämlikheten (Löfgren-Mårtenson 2013, s. 80; Ahlin & 

Stigberg 2016, s. 11; Elmerstig, Wijma, Sandell & Berterö 2012, s. 131; Braithwaite, Coulson, 

Keddington & Fincham 2015, s. 119). I takt med internets utveckling har pornografi ökat i både 

mängd och spridning. Den kan användas som ett sätt att umgås samt som en källa till kunskap och 

inspiration. Samtidigt uppger ungdomar i tidigare studier att pornografi kan ge en snedvriden och 

felaktig bild av hur ett sexuellt möte bör gå till, och forskarna poängterar att det kan leda till ett 

beroende och andra antisociala attityder (Ahlin & Stigberg 2016, s. 43; Löfgren-Mårtenson 2013, s. 

80; Elmerstig et. al. 2012, ss. 131-132; Svedin & Åkerman 2006, s. 99). 

Nutidens pornografi innehåller mer inslag av våld och aggressivitet än tidigare, vilket har bidragit 

till att förskjuta gränserna för samtycke då ord som ”nej” och ”aj” har förlorat sin betydelse och 

istället betraktas som upphetsande och som en del av det sexuella mötet (Enson 2017, s. 326; Ahlin & 

Stigberg 2016, ss. 13-14). Ungdomar uppger även att pornografi bidrar till förväntningar på deras 

sexualitet, en studie av Häggström Nordin et. al. (2005, se Svedin & Åkerman 2006, s. 99) visade att 

71% av 718 gymnasieelever upplevde att pornografi påverkar det sexuella beteendet, och av dessa 

upplevde 29% att deras egen seuxalitet påverkats. Ungdomarna beskriver att dessa förväntningar 

kan handla om utseende, vad och vem denne bör attraheras av och vilka handlingar som denne bör 

vara villig att genomföra. I vissa fall upplevs trycket från dessa förväntningar vara så starkt att de går 

med på handlingar som de egentligen inte vill göra på grund av rädsla för att inte duga eller för att 

såra sin sexpartner. Ungdomar beskriver även en upplevelse av att pornografi fastställer ojämlika 

könsnormer där mannen porträtteras som dominant, och kvinnan som passiv och underordnad 

mannens vilja (Ahlin & Stigberg 2016, s. 25; Elmerstig et. al. 2012, ss. 131-132; Murray 2018, s. 137).  

Folkhälsomyndighetens (2017, s. 98) redogör, i sin undersökning om ungdomars sexualitet 

och hälsa, för att ojämlika och ojämställda förhållanden försvårar arbetet med hälsofrämjande  

insatser och poängterar att verksamheter som skola, ungdomsmottagningar, hälso- och  

sjukvården samt socialtjänsten spelar en viktig roll för att kunna utveckla ett förebyggande  

arbete för jämlika och jämställda förutsättningar för sexuell och reproduktiv hälsa. Det  

innebär att yrkesverksamma i dessa verksamheter måste tala med ungdomar om pornografi  

och dess för- och nackdelar, och att det behöver göras på ett utbildande och icke-dömande  

sätt för att förebygga en ojämlik sexuell hälsa (Riksförbundet för sexuell upplysning RFSU 2018, s. 65). 
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Genom en kvantitativ studie ämnade vi undersöka ifall en större grupp instämde med resultat 

från tidigare kvalitativa intervjustudier om att pornografisk film ger en bild av hur en bör se ut, vad en 

bör attraheras av samt var och när en förväntas ha sex.  

 

1.2 Avgränsningar 

Pornografi är ett samlingsbegrepp för olika typer av material som har ett sexuellt och pornografiskt 

budskap med syftet att underhålla och väcka lust (Nationalencyklopedin 2018). Vi är medvetna om 

att pornografi inte kan betraktas som något som sker i ett vakuum, utan att det finns andra faktorer 

som påverkar individers sexualitet och sexuella handlingsmönster. Det vore intressant att undersöka 

andra faktorer än pornografi för att få en helhetsbild av individers sexualitetsskapande, men i denna 

studie har vi valt att avgränsa oss till vad studenter uppfattar att pornografiska filmer sänder för 

budskap till betraktaren och på vilket sätt de anser att det har påverkat dem.  

Vi är medvetna om att sexualitet är något som berör alla människor, men på grund av studiens 

tidsbegränsning till åtta veckor försvåras en större studie med ett representativt urval av den svenska 

befolkningen. Studien har således begränsats till att undersöka vad en grupp studenter vid ett 

universitet upplever eftersom den gruppen till största del också består av ungdomar, som tidigare 

forskning främst har fokuserat på.  

I studien har enbart en teori, sexuell skriptteori, använts för att operationalisera begrepp  

och analysera resultatet. Simon och Gagnon (2005, s. 13) talar utifrån begreppen aktörer, agerande 

och situation (vår översättning) i förhållande till sexualitet vilket framöver kommer att benämnas 

som “ramarna för sexualitet” (se 4.1.2). Anledningen till att inte inkludera fler teorier var för att 

behålla studiens fokus på ramarna för sexualitet. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte var att undersöka studenters attityder till pornografisk film och sexualitet. Studiens 

frågeställningar är: 

 
1. I vilken grad anser studenter att pornografisk film anger ramarna för sexualitet?  

 
2. I vilken grad upplever studenter att pornografisk film har bidragit till utformandet av deras 

egen sexualitet?  
 

3. Finns det en variation bland studenternas uppfattningar och åsikter relaterad till deras 

bakgrundsfaktorer (kön, ålder, civilstånd, föräldrarnas ursprung, trosuppfattning, 

pornografisk debut, pornografisk konsumtion, sexuell debut)? 

 

1.4 Disposition 

Resterande kapitel i studien är upplagda enligt följande:  

Kapitel 2 är en introduktion till pornografi och redogör även för samhällsdiskursen om pornografi. 

Kapitel 3 redogör för tidigare forskning om relationen mellan pornografi och sexualitet. 

Kapitel 4 går igenom den valda teorin och hur den kan bidra till analysen av resultatet. 

Kapitel 5 tar upp studiens metod och genomförande.  
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Kapitel 6 lägger fram studiens resultat och analys.  

Kapitel 7 avslutar uppsatsen med en diskussion av resultaten i förhållande till tidigare forskning och 

teori. Kapitlet innehåller även en diskussion om studiens implikationer, yrkesverksammas 

kommentarer på studiens resultat och slutligen en kritisk reflektion om studien och dess 

genomförande, samt förslag till vidare forskning. 
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2. Bakgrund 

2.1 Pornografins utveckling 

Pornografi är inte ett nytt fenomen, utan människan har genom historien skildrat sexualitet med 

bilder och texter för att berätta historier och skapa lust. I takt med internets utveckling har 

pornografin ökat i både mängd och spridning. Det har utvecklats från att vara något som sker i 

skymundan, under disk i affärer eller på bakgator, till att bli en global industri och något som är en 

del av mångas vardag då ungefär 30% av all trafik på internet har relation till pornografiskt material 

(RFSU 2015, s. 20; Löfgren-Mårtenson 2013, s. 80; Ahlin & Stigberg 2016, s. 43).   

 

2.2 Förordningar och lagar 

Sexuell hälsa var ett av de elva folkhälsopolitiska mål som antogs av regeringen år 2007 (prop. 

2007/08:110). Målområde 7 lyfter behovet av gott skydd mot smittspridning, och i målområde 8 

beskrivs möjligheten till en trygg och säker sexualitet som grundläggande för hälsa och välbefinnande 

för individer. En hälsosam och trygg sexualitet beskrivs som den som är fri från fördomar, 

diskriminering, tvång och våld.  

I 1 kap. 1 § Diskrimineringslagen ska diskriminering motverkas och samhället ska arbeta främjande 

för lika rättigheter och möjligheter oavsett könsidentitet- och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.  

Enligt 16 kap. 10 a § Brottsbalken är det brottsligt att producera, sprida, inneha och titta på 

pornografiskt material som skildrar barn. Det är även förbjudet att visa pornografiska bilder som kan 

väcka anstöt på en allmän plats enligt 16 kap. 11 § Brottsbalken. 

 

2.3 Samhällsdiskursen om pornografi 

Pornografi är ett omdebatterat ämne i Sverige såväl som i andra länder. I debatten kan tre grupper 

urskiljas: porrentusiaster, ambivalenta och porrmotståndare. Den förstnämnda har en positiv 

inställning till pornografi i den mening att de inte anser att pornografi är förnedrande eller något som 

borde censureras. Den ambivalenta gruppen är de som till viss del instämmer med att pornografi är 

förnedrande, men som också kan se dess fördelar. Den sistnämnda gruppen, porrmotståndarna, är 

de som tar avstånd från pornografi och beskriver det som förnedrande och något som behövs 

censureras (Johansson & Hammarén 2006, s. 37). Mattebo och Häggström-Nordin (2016, s. 74) 

redogör för ytterligare synsätt på pornografi. En liberal inställning till pornografi handlar om att värna 

om att alla ska få välja fritt om de vill konsumera pornografi och att ungdomar är kapabla till att välja 

sitt material, den hänvisar även till yttrandefriheten samt tryckfriheten. Det konservativa synsättet 

betraktar pornografi som ett hot mot monogami och den heterosexuella normen. Slutligen 

presenterar de ett radikalfeministiskt perspektiv som betraktar pornografi som ett bevis på mäns 

makt över kvinnor.  

Förespråkare för pornografi lyfter att det bland annat kan fungera som ett verktyg för att inhämta 

kunskap och inspiration, som ett sätt att få uppleva sexuell njutning utan att ha en sexpartner, samt 

som ett sätt att stilla experimentell lust (Löfgren-Mårtenson & Månsson 2006, ss. 130-131).  

Motståndarna å andra sidan menar att pornografi är problematiskt av flera anledningar.  
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Dels diskuteras det hur mainstream-pornografin produceras och under vilka förhållanden som 

skådespelarna får arbeta under (Ahlin & Stigberg 2016, s. 11). Främst ligger debattens fokus på att 

den moderna nätpornografin innehåller fler inslag av våld än tidigare, samt att den porträtterar män 

som överordnade kvinnor och att det kan sända fel budskap till de som tittar, särskilt till den yngre 

som är mer mottagliga för påverkan (Enson 2017, s. 326; Bridges, Wosnitzer, Scharrer, Sun & 

Liberman 2010, ss. 1075-1076; Elmerstig et. al. 2012, s. 131; Foxhage 2006, s. 55). Till följd av en EU-

undersökning som visade att när barn befinner sig på internet är de mest oroade över att stöta på 

pornografiskt material, infördes ett “porrfilter” i Storbritannien för att skydda barn under 18 år (Ahlin 

& Stigberg 2016, ss. 200-201). Detta resulterade i att frågan väcktes på flera håll och ledde till ett 

förslag om att nationellt införa porrfilter på skolor i Sverige, vilket röstades ner i Sveriges riksdag 

under våren 2018. Vissa kommuner har dock valt att införa det på sina skolor ändå för att testa 

(Svenska Dagbladet 2018). I tidigare studier uppger ungdomar att de sexuella budskapen inte är 

begränsade till den “traditionella” porren, utan att det har spridit sig till musik, filmer och även 

reklam. Detta har föranlett att vissa kommuner har infört förbud mot sexistisk reklam, det vill säga 

reklam som porträtter män eller kvinnor som sexobjekt eller som använder devisen att “sex säljer” i 

marknadsföringssyfte (Löfgren-Mårtenson & Månsson 2006, s. 129; SVT 2017). 
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3. Tidigare forskning  

Tidigare forskning visar att pornografi konsumeras av såväl män som kvinnor, där män utgör den 

större konsumentgruppen (Emmers-Sommer 2018, ss. 56, 58). En svensk studie publicerad år 2006 

visade att 93% av de deltagande killarna i årskurs 3 på gymnasiet tittade på pornografi och 

motsvarande siffra för tjejerna var 66% (Johansson & Hammarén 2006, s. 35). Åtta år senare visar 

ytterligare en svensk studie att 96% av de deltagande killarna hade tittat på pornografi, och att den 

motsvarande siffra för tjejer då var 54%. Samma studie visade att medelåldern för att aktivt börja 

söka efter pornografi var 12,3 år för killar, och 13,8 år för tjejer (Mattebo 2014, ss. 42-44). Ungdomar 

uppger flera syften med att konsumera pornografi, i huvudsak för att onanera, men också som en 

umgängesform samt som ett sätt att inhämta kunskap och inspiration (Mattebo 2014, s. 61; Löfgren-

Mårtenson & Månsson 2006, ss. 130-131). 

 

3.1 Utseende- och prestationsideal 

Tidigare studier som undersöker inställningen till pornografi och hur det påverkar en själv och andra, 

har främst varit kvalitativa intervjuundersökningar. I dessa har ungdomar uppgett att pornografi 

bidrar till upprättande av könsstereotypa utseende- och prestationsideal för både män och kvinnor. 

Idealen kan handla om vad den sexuella aktören förväntas göra, attraheras av och hur denne bör se 

ut för att vara sexuellt attraktiv (Löfgren-Mårtenson & Månsson 2006, s. 145). Även om pornografi 

idag blivit en globalt växande industri och således kan erbjuda en större mångfald än tidigare, är det 

fortfarande idealiserade bilder av könen och sex som porträtteras inom mainstream-pornografin. 

Kvinnorna är oftast smala, storbystade och helrakade där något annat beskrivs som “äckligt” 

och/eller “avtändande”, vilket kan ge bilden av att en kvinna bör se ut på liknande sätt för att vara 

sexuellt attraktiv (Ahlin & Stigberg 2016, ss. 27-28; Mattebo & Häggström-Nordin 2016, s. 81). 

Männen ska i sin tur vara rakade på “rätt” ställen samt vältränade. Framförallt fokuserar 

pornografiska filmer på männens uthållighet, att de alltid ska vilja och orka ha sex (Murray 2018, s. 

137; Ahlin & Stigberg 2016, ss. 27-28). Murrays studie (2018, ss. 135-137) presenterar hur män 

upplever en rädsla för att få sin manlighet ifrågasatt om de säger nej till sex, eftersom de då inte 

skulle leva upp till stereotypen om att “alltid vilja” och “alltid kunna”. På liknande vis uppger unga 

tjejer med underlivssmärta en rädsla för att avbryta sex när det gör ont på grund av rädslan inför att 

inte kunna tillfredsställa sin partner och därmed uppröra eller såra densamme (Elmerstig 2009, s. 59). 

Pornografi gestaltar sex på flera olika sätt, och tidigare forskning visar att de som  

konsumerar pornografi regelbundet har större erfarenhet av olika typer av sexuella handlingar och är 

mer benägna att prova det som visas i pornografi, än jämnåriga som inte är regelbundna 

konsumenter av pornografi (Donevan & Mattebo 2017, s. 86).  

 

3.2 Pornografi ur ett genusperspektiv 

Pornografin beskrivs som mansdominerad, att den i huvudsak är gjord av män för män, och att 

mannens njutning prioriteras över kvinnans njutning (RFSU 2018, s. 19; Enson 2017, s. 326; Löfgren-

Mårtenson & Månsson 2006, s. 131). Ungdomar upplever även att pornografin fastställer ojämlika 

könsnormer genom att porträttera män som dominanta och kvinnor som passiva till mannens vilja 

vilket kan få konsekvenser för båda könen (se 3.1). 
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Studier har visat att den nutida pornografin har fått ökade inslag av aggression och kontroll. En  

innehållsanalys av de 50 mest populära porrfilmerna i USA år 2005 visade att 88,2% av samtliga 

scener innehöll fysiskt våldsamma handlingar och i 70,3% av fallen var utövaren en man och i 94,4% 

av fallen var mottagaren en kvinna (Enson 2017, s. 326; Bridges et. al. 2010, ss. 1075-1076).  

I samhällsdebatten används dessa siffror för att diskutera hur fysiskt och verbalt våld i  

pornografi kan normalisera våld som sker utanför de pornografiska filmerna. Ahlin och Stigberg 

(2016, s. 27) redogör för flera ungdomars berättelser om hur de blivit skuldbelagda om de inte haft 

sex, blivit kallade horor om de har haft sex, samt erfarit sex med inslag av våld eller mot deras vilja. 

Enson (2017, s. 326) argumenterar för att inslagen av våld och aggression i pornografisk film har 

skjutit på gränserna för samtycke och njutning vilket även ungdomar i Ahlin och Stigbergs studie 

(2016) instämmer med. De beskriver hur “nej” och “aj” har förlorat sin betydelse och istället 

betraktas som upphetsande eftersom våldet i pornografisk film och även i annan populärkultur 

normaliserats till att betraktas som en del av det sexuella mötet (Ahlin & Stigberg 2016, s. 13; 

Löfgren-Mårtenson & Månsson 2006, s. 129). 

 

3.3 Pornografi och hälsa 

Tidigare studier belyser hur ungdomar har utvecklat strategier för att hantera motstridiga budskap 

som förmedlas av pornografi. Motstridiga budskap kan handla om att pornografisk film föreskriver 

förväntningar på de sexuella aktörerna, som varken är realistiska eller rimliga, såsom utseende- eller 

prestationsideal (se 3.1). Häggström-Nordin (2016, ss. 80-81) beskriver att i de fall ungdomen inte var 

medveten om hur de förhöll sig till pornografi, så var det en normaliserande strategi, medan andra 

strategier var mer kritiska och analytiska (se 2.3). I en annan studie beskriver ungdomar att det blir 

lättare att förhålla sig kritisk till pornografisk film när de blivit äldre och har fått egna positiva sexuella 

erfarenheter (Löfgren-Mårtenson & Månsson 2006, s. 137).  

Samtidigt som ungdomar beskriver att det blir lättare att förhålla sig till pornografi vid en äldre 

ålder, uttrycker de en önskan om att prata mer om pornografi, bland annat i skolan (Ahlin & Stigberg 

2016, s. 26; Mattebo 2014, s. 14). Ur ett hälsoperspektiv kan det även vara viktigt då tidigare studier 

funnit att förutsättningarna för en god sexuell hälsa är ojämlika, att pornografi kan leda till ett 

beroende och att pornografikonsumtion korrelerar med andra sexuellt riskfyllda beteenden 

(Folkhälsomyndigheten 2017, s. 98; Ahlin & Stigberg 2016, ss. 14-15; Svedin & Åkerman 2006, s. 99; 

Donevan & Mattebo 2017, s. 86). Sexuellt riskfyllda beteenden syftar delvis till att majoriteten av det 

sex som porträtteras i pornografisk film är kondomlöst, vilket ökar riskerna för sexuellt överförbara 

infektioner, samt att det förekommer sexuella handlingar som är ohygieniska och ökar risken för 

andra sjukdomar (Donevan & Mattebo 2017, s. 83).  

Häggström-Nordins studie (2005, se Svedin & Åkerman 2006, s. 99) visade att högkonsumenter av 

pornografi hade sin sexualdebut tidigare än jämnåriga, samt att de hade utsatt sig för fler sexuella 

risker. Tidigare forskning har funnit att män som högkonsumerar pornografi har en mer fientlig och 

konservativ syn och attityd gentemot kvinnor vad gäller jämlikhet mellan könen, sexdrift och ansvar 

vid ett övergrepp, än kvinnor som konsumerar pornografi (Emmers-Sommer 2018, s. 58). Studier har 

även funnit att högkonsumenter av pornografi har sämre psykisk hälsa, att de konsumerar mer 

alkohol och droger, samt oftare har en bakgrund med betydande asociala handlingar och 

gränsöverskridande beteenden såsom stöld och sexuella övergrepp mot andra (Mattebo 2014, s. 50; 

Svedin & Åkerman 2006, ss. 99-100). 
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3.4 Tidigare forskning utifrån de folkhälsopolitiska målen och jämställdhet 

Utifrån Folkhälsomyndighetens undersökning om sexualitet och hälsa (2017), samt ovan presenterad 

forskning, kan bedömningen göras att de folkhälsopolitiska målen som beskriver en trygg och 

hälsosam sexualitet som fri från fördomar, diskriminering, tvång och våld samt ett gott skydd mot 

smittspridning inte speglar de faktiska förutsättningarna, och att de inte heller är jämställda (se 2.2). 

Tidigare studier lyfter berättelser som beskriver deras upplevelse av att pornografi fastställer 

ojämlika könsnormer, utseende- och prestationsideal samt normaliserar öknamn, oskyddat sex, våld 

och tvång i sexuella situationer och betonar vikten av att undersöka förhållandet mellan dessa 

upplevelser och pornografi mer, vilket är en av anledningarna till att en kvantitativ studie gjorts för 

att kunna kartlägga vad en större grupp upplever (se 3.1-3.3 och 5.1).  
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4. Teori 

4.1 Sexuella skript 

Teorin om sexuella skript utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och att sexualitet 

definieras av fler faktorer än enbart biologiska. Teorin utgår även ifrån att sexualitet inte har ett eget 

inneboende värde, utan att det blir tillskrivet ett värde av kollektivet eller genom en persons 

erfarenhet av sexuella möten med andra (Simon & Gagnon 1986, s. 104). 

Sexuella skript syftar till de manus vars främsta syfte är att ge aktörer implicit vägledning som de 

förväntas följa, där roller och handlingar definieras, samt i vilka situationer som sexuella akter kan 

uppstå (Simon & Gagnon 2005, ss. 13-15; Simon & Gagnon 1986, ss. 97-100). 

4.1.1 Sexuella skript på tre nivåer 

Sexuell skriptteori utgår från att en sexuell situation inte kan uppstå utan ett sexuellt skript, eftersom 

aktörerna annars inte skulle veta vad som var förväntat av dem. Konstruktionen av dessa skript sker 

på olika sätt i tre hierarkiska nivåer: kulturella scenarier, interpersonella och intrapsykiska skript 

(Simon & Gagnon 1986, ss. 98-119; Månsson 2012, ss. 31-36). 

Kulturella scenarier formar sexualitet utifrån den rådande kulturella och historiska kontexten som 

ett samhälle befinner sig i. Sexuella skript varierar beroende på vilken geografisk plats, vilken tid i 

historien och vilken kultur man befinner sig i. Under den senare halvan av 1900-talet har ungdomar 

haft en syn på relationer som varit grundad i kärlek och barnafödande, men som efter 90-talet varit 

mer liberal då ungdomar kan söka efter fler relationer och inte är bundna till en fast partner (Hwang 

et. al. 2018, ss. 159-160). Aktörer förväntas följa det, för tiden, rådande kulturella scenariot. 

Interpersonella skript handlar om relationen mellan aktörer och deras konstruktion av sexuella 

skript tillsammans. Främst präglas aktörerna av förväntningar på varandra, vilket i sin tur gör alla 

involverade i ett sexuellt möte till skriptkonstruktörer eftersom de tillsammans skapar ett manus för 

hur de ska agera. 

Månsson (2012, s. 35) beskriver att denna nivå inrymmer olika subgrupper som antingen följer 

kulturella scenarier, eller bryter sig ifrån dem, såsom homosexuella grupper som bryter ut från den 

heterosexuella normen. 

Intrapsykiska skript är uttryck för aktörens egna fantasier och begär. Det intrapsykiska skriptet 

formas främst i mötet med kulturella scenarier allteftersom aktören exponeras för populärkultur och 

massmedia, men även av interpersonella skript där aktören får uppleva andra aktörers förväntningar. 

Det finns en stor press från de ovanstående nivåerna på den individuella aktören när den konstruerar 

sitt eget sexuella skript om den ska behålla sina egna begär. Detta är framförallt påtagligt om aktören 

har begär som går utanför de andra nivåernas normer, eftersom det då inte finns ett rådande 

sexuellt skript för aktören vilket kräver att den skapar sitt eget. 

4.1.2 Ramarna för sexualitet 

För att förstå hur sexuella skript konstrueras är det nödvändigt att titta på vad som konstituerar dem. 

Varje sexuellt skript, oberoende skriptnivå, rymmer tre olika termer: aktörer, agerande och 

situationer. Ett sexuellt skript anger vilka aktörerna är, hur och i vilken ordning de förväntas agera, 

och i vilka situationer en sexuell situation kan uppstå (Simon & Gagnon 2005, ss. 13-19).  

Aktörer hänvisar till de som utför de sexuella handlingarna. Begreppet inkluderar både vem den 

sexuella aktören själv förväntas vara, samt vem eller vilka den förväntas vara sexuellt attraherade av. 
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Utifrån det rådande kulturella scenariot skulle ett sexuellt skript exempelvis ange att aktörer bör vara 

heterosexuella, men detta innebär inte att alla aktörer är intresserade av det motsatta könet eller att 

alla aktörer är intresserade av alla av motsatt kön. Här blir interpersonella och intrapsykiska skript 

väsentliga för att vidare specificera aktörernas sexuella skript. Innan de homosexuellas utbrytning 

under 70-talet skulle ett homosexuellt par i Sverige anses gå emot vilka som förväntas vara aktörer 

under det dåvarande kulturella scenariot, ett fenomen som under den tiden formades av 

interpersonella och intrapsykiska skript (Månsson 2012, s. 35).  

Agerande syftar till de handlingar som aktörer bör göra både innan och under sexet, samt i vilken 

sekvens. Vid ett möte mellan två aktörer krävs det att de följer det sexuella skriptets handlingar i rätt 

ordning. Sex mellan två aktörer kan föregås, i sekventiell ordning, av umgänge, kramar, kyssar och 

smeksex. Om aktörerna avviker från det sexuella skriptets manus kommer en sexuell situation mellan 

dem förmodligen inte uppstå. Om den ena aktören inleder med smeksex direkt efter umgänge så 

bryter den mot den andre aktörens sexuella skript och den lär med stor sannolikhet avbryta 

umgänget, vilket inte leder till sex mellan aktörerna (Simon & Gagnon 2005, s. 15). 

Situationer anger vilka platser och vid vilka tillfällen det är acceptabelt för de sexuella aktörerna 

att ha sex. Ett svenskt kulturellt scenario tillåter exempelvis att ett gift par har sex efter 

bröllopsceremonin, i deras gemensamma säng i en privat situation. Däremot tillåter inte scenariot att 

de har sex i kyrkan under vigselceremonin eftersom aktörerna befinner sig på en offentlig plats vid en 

tidpunkt där det finns andra närvarande. Kort sagt kan ett sexuellt möte enbart ske om tid och rum 

tillåter det. 

4.1.3 Sexuell skriptteori och pornografi 

Som tidigare nämnt i avsnitt 2.1 har pornografi ökat i både mängd och spridning och blivit en del av 

vardagen för många. Utifrån detta kan argumentet göras att pornografi påverkar det rådande 

kulturella scenariot. I pornografiska filmer förekommer en eller flera aktörer, de kan befinna sig i 

olika situationer och agera på olika sätt. Den ökade mängden av pornografisk film innebär att flera 

olika typer av sex representeras, men mainstream-pornografin innehåller till stor del normativa 

föreställningar om sex. I pornografisk film är det oftast heterosexuellt penetrationssex där mannen är 

dominant och kvinnan passiv, de är “normsnygga”, vilket bland annat innebär att aktörerna är smala 

och rakade/ansade där de förväntas vara det. Betraktaren förhåller sig till detta utifrån sitt eget 

intrapsykiska skript, det vill säga dennes egna preferenser och frågor om ifall denne också behöver 

vara “normsnygg”, eller vilja göra handlingar som porträtteras i filmen, kan väckas. Slutligen möts det 

kulturella scenariot och det intrapsykiska skriptet på en interpersonell skriptnivå där två eller flera 

aktörers intrapsykiska skript ska samverka med aktörernas upplevelse av det kulturella scenariot, i 

detta exempel: vad de upplever förväntas av dem utifrån pornografisk film. 

 

4.2 Andra perspektiv  

Tidigare forskning om pornografi har utgått från Simon och Gagnons sexuella skriptteori. Den 

ursprungliga tanken var att fortsätta på Löfgren-Mårtensons (2006/2013) vidareutveckling från 

denna teori: det pornografiska skriptet som utgår från begreppen vem, var, när, hur och varför. 

Under studiens gång upptäcktes det att denna teori inte var lika välutvecklad som den ursprungliga, 

då det främst varit Löfgren-Mårtenson som beskrivit den utvecklande teorin och det enbart 

förekommit i olika avsnitt i två böcker. Bedömningen var att detta inte var tillräckligt utvecklat för att 

svara på studiens frågeställningar, och att det även försvårade operationalisering av dem. Därmed 
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gjordes valet att återgå till primärkällan och den ursprungliga teorin sexuella skript. Begreppen vem, 

var, när, hur och varför återkommer i studiens enkät då de var vår utgångspunkt innan beslutet togs 

att återgå till sexuella skriptteorin och begreppen aktörer, agerande och situation. Förutom 

begreppet “varför” har samtliga begrepp en motsvarighet i den ursprungliga teorin. Aktörer 

motsvaras av vem, agerande av hur, och slutligen situation av hur och när. 

Andra perspektiv som använts i tidigare studier om pornografi är bland annat Foucaults 

maktanalys som beskriver hur sexualitet är tätt sammanlänkad med maktstrukturer i ett samhälle 

(Foucault 1976/2004, se Löfgren-Mårtenson 2013, s. 21). I Sverige var det fram till 1944 olagligt att 

vara homosexuell, tills 1979 ansågs det vara en psykisk sjukdom och samkönade par inte fick ingå 

äktenskap förrän 2009. Ett annat exempel där staten reglerat sexualitet är att transpersoner, som 

valde att genomgå könsbekräftande kirurgi, tvångssteriliserades fram till 2013 (RFSU 2017). I 

heterosexuell pornografisk film finns det en maktskillnad mellan mannen och kvinnan, där mannen 

porträtteras som överordnad (se 3.2).  

TIll alla dessa exempel är makten central, och en analys av maktförhållanden kan ge en djupare 

bild av hur sexuella skript ser ut och skapas. Däremot har denna aspekt inte varit kopplad till studiens 

frågeställningar, eftersom dessa undersökt i vilken grad studenter upplever att pornografi ger en bild 

av hur det sexuella mötet ska gå till, vilket är väl i linje med sexuell skriptteori som beskriver hur 

kulturella scenarier fungerar som manus på en interpersonell och intrapsykisk nivå när det kommer 

till aktörerna, agerande och i vilka situationer. Foucaults maktanalys hade varit relevant för att vidare 

analysera förhållanden mellan pornografi, sexualitet och människan, men hade inte bidragit till ett 

svar på studiens frågeställningar. Eftersom denna studie syftade till att ge en deskriptiv bild av 

studenters attityder till pornografi ansågs sexuell skriptteori vara bäst lämpad och tillräcklig. 
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5. Metod  

5.1 Val av metod 

Denna studie har grundats på två deduktiva antaganden (Bryman 2016, ss. 21-22): pornografi anger 

sexualitetens ramar, och pornografi påverkar individers handlande i ett sexuellt möte mellan dem. 

Vidare har studiens problemformulering och avsnitt om tidigare forskning presenterat att det finns 

en flersidig bild av pornografi med både positiva och negativa sidor. I denna studie betraktades de 

negativa sidorna som problematiska, då de kan ge individer en bild av hur de förväntas vara i ett 

sexuellt möte som inte överensstämmer med vad deras egen bild egentligen säger. 

För att kunna förstå dessa negativa och positiva sidor användes teorin om sexuella skript, som har 

bidragit till studien på två sätt: (a) som ett verktyg för att operationalisera påståenden om pornografi 

till webbenkäten, och (b) som ett verktyg för att analysera studiens resultat. 

Studien har utgått från en socialkonstruktionistisk teori, där det vanligen används kvalitativ metod 

för att insamla data (Månsson 2012, s. 34). Trots detta gjordes ett medvetet val att samla in och 

presentera resultat med kvantitativ metod, vilket tillhör den positivistiska forskningstraditionen 

(Sohlberg & Sohlberg 2013, ss. 261-262). Avsnittet om tidigare forskning presenterar en bild av 

pornografins påverkan på sexualitet, studier som till en större del är kvalitativa. Genom att 

undersöka i vilken grad studenter upplever att pornografin påverkar allmänhetens sexualitet, ett 

uttryck för ett sexuellt skript genom ett kulturellt scenario, kunde en bredare och mer generaliserad 

bild av de kvalitativa studierna presenteras, vilket motiverar varför kvantitativ metod har valts istället 

för kvalitativ (Bryman 2011, ss. 167-171).  

 

5.2 Population och respondenter 

I denna studie har universitet och respondenter valt att anonymiseras. Genom universitetets 

anonymitet säkerställdes även den tillhörande fakulteten och dess programs anonymitet. 

Respondenternas anonymitet garanterades då deras enskilda svar aldrig presenterats eftersom ett 

enskilt svar inte är intressant i en kvantitativ studie (Eliasson 2013, s. 42). Valet att anonymisera 

universitetet, fakulteten och därigenom programmen motiverades genom att deras integritet 

överordnades studiens reliabilitet. 

Vad gäller studiens population har den avgränsats två gånger: en medveten och en forcerad, vilket 

har gjort populationen väldigt riktad. Den ursprungliga populationen var “ungdomar mellan 18-25 

år”, vilken avgränsades till “studenter som studerar i en av universitetets studieorter”, eftersom 

drygt hälften av alla svenska studenter var 24 år eller yngre (Universitetskanslersämbetet 2017). Vid 

kontakt med det berörda universitetet, nekades tillstånd att genomföra studien av deras IT-direktör. 

Detta krävde ytterligare en avgränsning som slutligen blev “studenter inom en specifik fakultet på en 

av universitetets studieorter”. Respektive programansvarig under fakulteten vid universitetets 

studieort bads därefter om tillåtelse att genomföra studien. Samtliga fyra programansvariga tillät att 

studien genomfördes. 

 I denna studie har alla studenter under de fyra programmen räknats till studiens population, som 

bestod av 761 studenter som vid studietillfället studerade vid ett av Sveriges största universitet, sett 

till antalet registrerade studenter (Universitetskanslersämbetet 2017), under en gemensam fakultet 

vid en av universitetets studieorter. Detta var en totalundersökning, som har valts eftersom alla 

individer i en population inkluderas. Detta eliminerar problem med exempelvis representativitet, 
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som annars hade kunnat uppstå vid ett urval inom populationen (Eliasson 2013, ss. 44-52). På grund 

av att universitetet har anonymiserats var det inte möjligt att redogöra för den exakta 

åldersfördelningen och binära könsfördelningen på de deltagande programmen. Utifrån 

antagningsstatistik från Universitets- och högskolerådets hemsida (2018) var det möjligt att 

uppskatta att cirka 70% av de antagna var kvinnor och 30% var män. Statistiken visade även att 70% 

av de antagna var 24 år eller yngre vid antagningstillfället, och 30% var 25 år eller äldre.  

 

5.3 Bortfall 

Ett bortfall uppstår när ett svar inte registreras i en studie, och detta innefattar två typer: externa och 

interna. Externa bortfall beror på faktorer som gör att respondenter inte svarar på en undersökning 

och resulterar i en lägre svarsfrekvens. Exempelvis: undersökningen berör ett känsligt ämne. Interna 

bortfall uppstår då en respondent inte svarar på ett påstående, eller anger ett svar som ligger utanför 

svarsskalan. Exempelvis: en respondent väljer alternativet “Vet ej/Vill ej delge” (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2010, ss. 48, 108; Lundkvist & Fahlström 1998, s. 49).  

För att förebygga externa bortfall har två tillvägagångssätt använts: (a) en påminnelse har skickats 

till respondenterna, och (b) två neutrala svarsalternativ inkluderats, “Tar varken avstånd eller 

instämmer” (som fick värdet 3) och “Vet ej/Vill ej uppge” (som fick värdet -9/MISSING), vilket ökar 

antalet interna bortfall genom att ge respondenterna möjligheten att lämna ett uteblivet svar.  

För att förebygga interna bortfall har tre tillvägagångssätt använts: (a) beskrivningar till områdena 

har skapats, så att respondenterna ska förstå syftet med påståendena, (b) varje påstående var 

obligatoriskt, och (c) påståenden har genomgått tre granskningar: författarnas, handledarens och 

pilotundersökningens respondenter, med målet att skapa tydliga påståenden.  

Populationen i studien bestod av 761 individer, med 181 registrerade svar, varav 3 har exkluderats 

(se 5.5.1). Detta betyder att antalet respondenter i studien var 178/761, vilket ger en svarsfrekvens 

på 23%. Enligt Lundkvist och Fahlström (1998, s. 49) har studien inte uppnått en rekommenderad 

lägsta svarsfrekvens på 70% då den enbart uppnått en tredjedel av deras rekommendation. 

Bedömningen är därför att studien har haft en låg svarsfrekvens. 

 

5.4 Datainsamling och genomförande 

5.4.1 Tillvägagångssätt 

En tvärsnittsundersökning genomfördes under 10 dagar för att mäta studenternas attityder till 

pornografisk film och sexualitet. Ur en tvärsnittsundersökning kan enbart deskriptiva resultat 

presenteras och korrelerande samband dras; kausala anspråk kan inte göras. Tiden var den 

begränsande faktorn som motiverade en tvärsnittsundersökning över en longitudinell studie, där 

samma insamlingsmetod används vid upprepade tillfällen över tid, eftersom studien genomfördes 

under en tidsperiod av åtta veckor på våren 2018 (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, ss. 75, 

139). 

För att samla in data till studien konstruerades en webbenkät eftersom det var billigare och 

snabbare att konstruera och skicka till respondenter än exempelvis postenkäter (Eliasson 2013, ss. 

28-29). Målet var att dela webbenkäten till studenterna via e-post vilket två programansvariga 

godkände. Programansvariga för resterande två program delade webbenkäten på studenternas 

program- eller kurssidor. 
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5.4.2 Webbenkätens struktur 

Webbenkäten konstruerades i Google Forms som är ett online-verktyg skapat av Google för 

webbenkäter. Google Forms valdes över Survey&Report, som Linköpings Universitet erbjuder sina 

studenter, eftersom den var enkel att konstruera och användarvänlig för respondenterna.  

Webbenkäten strukturerades så att den började med sex bakgrundsfrågor med nominala 

variabler (kategorier utan rangordning), tre kvotvariabler (löpande numeriska värden) och en ordinal 

variabel (rangordnade kategorier). Resterande föremål i enkäten var påståenden där respondenten 

skulle fylla i en femskalig Likert-modell med ordinala indikatorer, med ett utomstående alternativ. 

Alternativen rangordnades, och bestod av (1) Tar helt avstånd, (2) Tar delvis avstånd, (3) Tar varken 

avstånd eller instämmer, (4) Instämmer delvis, (5) Instämmer helt och hållet, och ett utomstående 

alternativ (-9) Vet ej/Vill ej uppge. Likert-skalor används ofta för att mäta attityder, eftersom de är 

lätta att översätta till ett numeriskt värde som visar respondenternas attityd till en fråga eller 

påstående (Bryman 2016, ss. 153-155).  

Sammanlagt bestod webbenkäten av sju områden. Varje område inleddes med en beskrivning av 

dess syfte, med målet att få alla respondenter att tolka svarsalternativen likadant. De sju områdena 

bestod av: (a) ett område för att samla bakgrundsfaktorer, (b) ett “jag”-område för att mäta i vilken 

grad studenter upplever att pornografin har bidragit till utformandet av deras egen sexualitet, och (c) 

fem områden för att mäta termerna: vem, var, hur, när och varför (för förtydligande kring termerna, 

se 4.2), för att mäta i vilken grad studenter upplever att pornografi anger ramarna för sexualitet.  

Webbenkäten var inte byggd för att motverka om respondenter har utvecklat en “svarsmodell” 

(“response set”, vår översättning) (2016, ss. 227-228, 695), där de svarar samma värde på varje 

påstående.  

5.4.3 Operationalisering 

Till respektive term under ramarna för sexualitet skapades 3-6 påståenden som operationaliserades 

ur teorin om sexuella skript. Låga värden indikerade att respondenten upplevde att pornografi inte 

angav ramarna för sexualitet, medan höga värden indikerade att respondenten upplevde att 

pornografi angav ramarna för sexualitet. 

Vem bestod av sex påståenden om aktörernas ålder, attraktion, trosuppfattning, etnicitet, 

beteende och utseende.  

Varför bestod av fem påståenden om kärlek, njutning, reproduktionssyfte, tillfredsställning av sig 

själv och/eller sin partner.  

Var bestod av fyra påståenden om sex på privat och offentlig plats, frihet att välja plats och ifall 

platsen är signifikant för att sex ska ske.  

När bestod av fyra påståenden om när sexuell lust bör uppstå, tid på dygnet, gånger per vecka och 

vid vilken ålder aktören bör ha haft sex.  

Hur bestod av tre påståenden om samtycke, villighet att göra sexuella handlingar och sexuellt 

upphetsande handlingar.  

Området Jag bestod av elva påståenden om utseende, beteende, attraktion, plats, sexuella 

handlingar, inspiration från pornografin, frekvens gällande sex, sexdebut, och varför respondenten 

bör ha sex. Låga värden indikerade att respondenten upplever att den inte har påverkats av 

pornografi, medan höga värden indikerade att respondenten upplever att den har påverkats av 

pornografi.  

Syftet med att ställa ett flertal påståenden per område var för att senare kunna skapa ett index i 

SPSS. Med ett index mäts ett flertal indikatorer, vars värde sedan adderas för att skapa ett 
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gemensamt indexvärde. Indexets värde, genom dess tillhörande indikatorer, bildar då en mer 

representativ bild av respondentens inställning till en viss fråga eller påstående, än om respondenten 

enbart fick svara på en fråga eller påstående om samma ämne (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 

2010, ss. 449-462; Ejlertsson 2014, ss. 96-98).  

Den tredje frågeställningen handlade om att se skillnader mellan olika grupper inom 

populationen. Detta gjordes genom att extrahera bakgrundsfaktorer ur tidigare studier från avsnittet 

om tidigare forskning. Där har det presenterats att det fanns skillnader i åsikter om pornografi 

kopplade till faktorerna: könsidentitet, ålder, sexuell debut, pornografisk debut och konsumtion. 

Vid rådgivning med vår handledare lyftes det att det även kunde finnas kopplingar till faktorer som 

etnicitet och trosuppfattning. Etnicitet operationaliserades till en fråga som berörde om 

respondentens förälder/föräldrar föddes i Sverige, för att se om det fanns skillnader i vilken social 

och kulturell miljö respondenten har växt upp i. Trosuppfattning operationaliserades genom att 

presentera de fem världsreligionerna (Adherents 2005; Religion 2018) och ett fritextsvar, där 

respondenterna kunde komplettera med ett eget svar ifall de var av en trosuppfattning som inte 

inkluderats. Ytterligare en bakgrundsfaktor som bedömdes vara relevant var civilstånd, som 

operationaliserades till en fråga om vilken sorts relation respondenten befann sig i: singel, en 

partner, eller flera partners. Denna saknar dock förankring i tidigare forskning eller teori, eftersom 

den uppstod i diskussion. 

Ursprungligen gjordes ett medvetet val att inte operationalisera påståenden utifrån de olika 

nivåerna som formar sexuella skript: kulturella scenarier, interpersonella och intrapsykiska skript. 

Däremot visade det sig i analysen av resultatet att ramarna för sexualitet representeras av kulturella 

scenarier, medan “jag”-området representerar intrapsykiska skript. Interpersonella skript fanns dock 

inte med i frågeställningarna. Nivåernas främsta syfte var att användas som analysverktyg för 

resultatet. 

5.4.4 Pilotundersökning 

En pilotundersökning (Eliasson 2013, ss. 42-44) genomfördes innan webbenkäten färdigställdes, och 

var publicerad i tre arbetsdagar. Populationen bestod av 13 respondenter, varav 12 svarade. Av dessa 

var 11 socionomstudenter i vår årskurs, 1 student från ett utomstående program och 1 var en 

närstående till en av oss. Kontakt togs främst via Facebook, en online-plattform för social media. 

Efter att pilotundersökningens webbenkät var konstruerad så skickades den till våra respondenter via 

Facebooks chatt-funktion Messenger. Respondenterna fick fylla i pilotundersökningens 44 

påståenden och ett fritextsvar på den sista sidan där det efterfrågades feedback.  

Kritiken från respondenterna bidrog till en ny webbenkät med tydligare påståenden och en 

beskrivning till respektive avsnitt. Målet var att minska antalet påståenden, men detta mötte 

motstånd i kravet på tydligare påståenden. Vissa togs helt bort, medan andra delades upp i flera 

påståenden, vilket ledde till att enkäten utökades med två påståenden. 

 

5.5 Bearbetning och analys av resultat 

5.5.1 Omkodning och korrektioner av enkätsvar 

Innan resultatet bearbetades har ett antal korrektioner, klassificeringar och definitioner gjorts: (a) 

där respondenterna givit ett åldersspann som svar, valdes alltid det lägsta alternativet, (b) i de fall 

respondent angav sitt födelseår istället för sin ålder så subtraherades 2018 med födelseåret för att få 
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fram respondentens ålder, (c) ateist klassades som att inte tillhöra någon trosuppfattning, medan 

protestant klassades som kristendom, (d) de fritextsvar, kopplade till samlags- och pornografisk 

debut, som angav att respondenten inte haft samlag eller tittat aktivt på pornografi klassades som 

MISSING, (f) varje indikator som lämnades tomt eller med svaret “Vet ej/vill ej uppge” klassades som 

MISSING.  

Fem respondenters svar har kunnat identifieras som svarsmodeller. En av dem svarade “Vet ej/Vill 

ej uppge” vid varje möjliga tillfälle i webbenkäten och dess svar exkluderades eftersom detta inte gav 

ett tolkbart resultat. Resterande fyra angav svarsvärdet 1 vid varenda tillfälle efter 

bakgrundsområdet. Dessa svar har däremot inkluderats eftersom webbenkäten inte var byggd för att 

motverka svarsmodeller, och deras bakgrundsfaktorer var olika. 

Varje index saknade ett antal indexvärden, eftersom SPSS enbart räknar ut den sammanlagda 

summan av ett index om alla indikatorer på indexet har ett värde; en indikator med värdet MISSING 

räknas ej som ett svar. För att exemplifiera: vid ett tillfälle ledde detta till ett internt bortfall på 29 

respondenter, som åtgärdades genom att varje saknade indexvärde estimerades genom SPSS. Detta 

gjordes genom att räkna ut respondentens medelvärde på indexet och sedan multiplicera med 

antalet variabler i indexet; en funktion som finns tillgänglig via SPSS syntax. För att kunna estimera 

respondentens svar krävdes det att de hade svarat på hälften av påståendena per index, avrundat 

uppåt. Efter uträkningen av respondentens estimerade värde avrundades de värden som hade 

decimaler till närmaste heltal för att få jämna svar, exempelvis: 8.66 ≈ 9 (SPSS-Tutorials 2017). 

5.5.2 Dikotomisering 

Fyra av de ursprungliga bakgrundsfaktorerna var snedfördelade mellan 3 eller fler nominala variabler. 

Innan resultatet bearbetades var vissa av dessa variabler även för små för att svaren skulle kunna 

generaliseras. För att på något vis kunna göra ett uttalande om grupperna har variablerna 

dikotomiserats, så att det blir två grupper som står mot varandra och därmed ökar storleken på 

grupperna (Eliasson 2013, ss. 109-111). Snedfördelningen kvarstår dock efter dikotomiseringen, men 

är mindre än tidigare.  

Vidare möjliggjorde dikotomiseringen att nominala variabler kunde användas för 

korrelationsanalyser, eftersom de då kan behandlas som ordinala variabler (ibid., s. 38). 

1. Vid frågan om könsidentitet togs “Icke-binär” bort som respondentgrupp. Det fanns två 

svarande, vilket gjorde att de var i sådan liten omfattning att det inte gick att dra 

generaliserade bilder, och de gick inte att inkorporera i de andra könens svar eftersom 

kategorierna stod helt utanför varandra. Därför gjordes bedömningen att exkludera deras 

svar helt och hållet. Kvarstående dikotoma, nominala variabler gavs värdena (1) “Kvinna” och 

(2) “Man”. 

2. Vid frågan om civilstånd lades “Flera partners” och “En partner” ihop till gruppen “I 

partnerskap”. Kvarstående dikotoma, nominala variabler gavs värdena (1) “I partnerskap” 

och (2) “Singel”. 

3. Vid frågan om respondentens föräldrar var födda i ett annat land än Sverige lades “Ja, en 

förälder” och “Ja, två föräldrar” ihop till gruppen “En eller båda är utlandsfödda”. 

Kvarstående dikotoma, nominala variabler gavs värdena (1) “En eller båda är utlandsfödda” 

och (2) “Nej”. 

4. Vid frågan om trosuppfattning slogs samtliga nominala variabler, förutom “Nej”, ihop till 

“Tillhör en religion”. Kvarstående dikotoma, nominala variabler gavs värdena (1) “Tillhör en 

religion” och (2) “Nej”. 
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5.5.3 Brister i webbenkäten 

Vissa brister upptäcktes i webbenkäten när resultatet stod färdigt. En del påståenden kopplade till 

termerna vem, var, hur, när, och varför (se 4.2) har inte kunnat mäta studiens första frågeställning, 

som de var avsedda att mäta. För frågeställningens syfte betydde både ett lågt och ett högt svar 

samma sak, nämligen att pornografi anger ramarna för sexualitet. Påståendena undersökte snarare “i 

vilken grad studenter upplever hur pornografin anger ramarna för sexualitet”, inte “i vilken grad 

studenter upplever att pornografi anger ramarna för sexualitet”. Bedömningen gjordes att 10 av 21 

påståenden hade acceptabel validitet eftersom de mätte frågeställningen. Fördelningen mellan 

områdena var att 3/6 vem-, 1/4 var-, 2/3 hur-, 4/4 när- och 0/5 varför-påståenden hade acceptabel 

validitet. Beslutet togs därför att exkludera de andra 11 påståendena, då deras validitet ej var 

acceptabel för ett index som ämnar mäta studiens frågeställning. Detta innebär att det inte fanns 

underlag att svara på studiens första frågeställning, eftersom “varför”-området saknade resultat, och 

“var”-området kunde inte formas till ett index. 

Metodvalen som diskuterades var att presentera resultatet utifrån de bristande påståenden som 

webbenkäten bestod av och vara öppna med dessa brister, eller att gå tillbaka till originalkällan för 

ramarna för sexualitet var. Det senare metodvalet valdes, vilket ledde till att vi gick tillbaka till 

primärkällan för termerna sexuella aktörer, sexuellt agerande och sexuella situationer, som vi kallar 

ramarna för sexualitet (Simon & Gagnon 2005, s. 13-19). Samtidigt gjordes ett val att presentera 

varje steg som lett till detta metodval, för att öka studiens transparens. Genom att gå tillbaka till 

originalkällan för ramarna för sexualitet blev det möjligt att besvara studiens första frågeställning, 

samtidigt som denna redogörelse gjorde det möjligt för utomstående att kritisera arbetet, i enlighet 

med forskningsetiska principer om transparens (Vetenskapsrådet 2017, ss. 15-16, 39). 

5.5.4 Index och analys 

För att svara på studiens första frågeställning skapades tre index (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen  

2010, ss. 449-462) om sexualitetens aktörer, agerande och situationer. Dessa index använde enbart 

de kvarstående påståenden som var av acceptabel validitet. Därefter skapades ett enda index som 

samlade dessa påståenden: Index_Total. Detta index representerar det samlade värdet för respektive 

respondent, vilket ger en bild av dess inställning till varenda påstående som rör frågeställningen i 

webbenkäten. 

1. Tre påståenden om Vem lades ihop till ett index: Index_Aktörer. 

2. Två påståenden om Hur lades ihop till ett index: Index_Agerande 

3. Fyra påståenden om När och ett påstående om Var lades ihop till ett index: 

Index_Situationer. 

4. Tio påståenden om Hur, När, Var och Vem lades ihop till ett index: Index_Total. 

För att svara på studiens andra frågeställning skapades Index_Jag. Detta index bestod av 10 

påståenden från “Jag”-området. Under detta område var 10/11 påståenden av acceptabel validitet 

och valdes att inkluderas. Det resterande påståendet valdes att exkluderas, för att inte påverka 

indexets validitet negativt. 

Deskriptiva presentationer användes för att redovisa resultatet i Index_Total och Index_Jag, i form 

av stapeldiagram för att visa respondenternas attityder (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, ss. 

45-48), och diskussionen har fokuserat på den teoretiska analysen av resultatet, och dess 

implikationer. På så vis besvaras studiens två första frågeställningar, och ger en djupare bild av vad 

resultatet innebär i koppling till forskningsfältet. 

För att svara på studiens tredje frågeställning genomfördes bivariata analyser mellan varje 
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bakgrundsvariabel och respektive index för att upptäcka samband mellan variablerna. Denna studies 

bivariata analyser används för att beskriva relationen mellan två variabler och gör inga anspråk på 

kausalitet (Eliasson 2013, ss. 36-37). 

Av en bivariat analys anges variablernas korrelationskoefficient (r), som anger i vilken  

grad en variabel liknar en annan. Vid ordinala variabler används Spearmans rangkorrelation för att 

beskriva samband (Salkind 2004, s. 92). Tack vare dikotomiseringen (se 5.5.2) kunde studiens 

nominala variabler räknas som ordinala, vilket möjliggjorde att analyser utifrån Spearmans 

rangkorrelation kunde göras. Denna studie har enbart hittat svaga samband i de fall de har varit 

kopplade till studiens tredje frågeställning, och diskussionsavsnittet har främst fokuserat på 

signifikanta korrelationer (Pallant 2013, ss. 136, 139; Eliasson 2013, ss. 109-115). 

I enlighet med Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagens (2010, ss. 183-186) rekommendationer antogs i 

denna studie ett p-värde på ≤0,05 för att beskriva statistiskt signifikanta korrelationer. Vid antagande 

av p-värde beskrivs risken att slumpen avgör resultatet, vilket i denna studie innebar att 

korrelationerna utgjordes av slumpen i max 5% av fallen. En annan tolkning är att ett lågt p-värde 

antyder en hög sanning i korrelationsanalysen. 

 

5.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet är ett begrepp som beskriver hur väl studien mäter vad studien efterfrågar, exempelvis bör 

webbenkätens påståenden vara formade så att de kan svara på studiens frågeställning. Reliabilitet är 

ett begrepp som beskriver hur väl det går att lita på vad studien frågar om eller säger, exempelvis 

indikerar en hög svarsfrekvens att det går att generalisera resultatet i en studie eftersom det är ett 

tillförlitligt resultat då många inom populationen har svarat på den. Dessa termer är besläktade 

eftersom de tillsammans mäter studiens kvalitet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, ss 104-105; 

Eliasson 2013, ss. 14-17; Ejlertsson 2014, ss. 107-112). 

Avsnitt 5.5.3 har redogjort för bristerna i webbenkäten. Eftersom en stor del av påståendena i 

webbenkäten exkluderades gjordes bedömningen att respektive index var av acceptabel validitet, då 

de bestod av påståenden som var av acceptabel validitet. Resultatet hade varit av lägre validitet om 

alla påståenden hade inkluderats eftersom de mätte olika frågeställningar. Att skapa påståenden som 

inte mäter frågeställningen är dock någonting som indirekt påverkar indexens slutgiltiga reliabilitet, 

eftersom ett index med fler valida påståenden tydligare mäter respondenters inställning till ett 

område och ger ett mer tillförlitligt svar. Det tillvägagångssätt som hade givit högst reliabilitet hade 

varit om samtliga påståenden hade varit av acceptabel validitet, genom att det hade funnits flera 

indikatorer som tillsammans svarar på respektive frågeställning. 

Studiens påståenden har inte gjort skillnad mellan kön. Här gjordes ett val att använda sig av den 

bredare termen människor eftersom det skulle kräva tre påståenden för varje tillfälle en skillnad 

kunde urskiljas kopplat till kön: kvinna, man och icke-binär. Detta gjordes då för att motverka ett 

större internt bortfall som kunde ha uppstått då respondenterna tröttnade på att svara på enkäten, 

men konsekvensen var att de berörda påståendenas validitet blev lägre, eftersom påståendena kan 

tolkas på olika sätt beroende på vilket kön som berörs. Valet ledde således till ökad reliabilitet men 

minskad validitet. 

Valet att göra index har stärkt studiens validitet. Istället för att enbart ställa ett påstående med 

hög validitet fanns det fler valida påståenden som gjorde att respondenterna kunde ge ett svar till 

respektive område under de två första frågeställningarna. Däremot var inte indexen av hög validitet, 
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eftersom en stor del av påståendena exkluderades, vilket gör att respondenternas inställning till 

respektive index inte har undersökts fullständigt.  

Pilotundersökningens bidrag till studien är att både dess validitet och reliabilitet ökade, då 

pilotundersökningen resulterade i en tydligare webbenkät genom tydligare påståenden och 

beskrivningar som tillhör respektive avsnitt, vilket leder till mindre risk att tolka påståenden olika 

eller felaktigt. Pilotundersökningen genomgick dock ingen analys eller bearbetning av materialet; en 

väl genomförd pilotundersökning hade ökat både validitet och reliabiliteten mer (Eliasson 2013, s. 

52). 

Valet att göra områdesbeskrivningar har givit högre validitet, eftersom detta ökat tillförlitligheten 

till att varje respondent uppfattar varje påståendena likadant. 

Studiens reliabilitet försvagas av ett lågt antal män som svarade, men fördelningen var i stora drag 

representativ för populationen vilket betyder att det snarare var en indikator för ökad reliabilitet. En 

studie med högre svarsfrekvens hade ökat generaliserbarheten kopplad till könsidentitet, men 

fördelningen i populationen hade förmodligen sett likadan ut. Det ska påpekas att korrelationer 

kopplat till kön har presenterats i resultatet, vilket gör det nödvändigt att ha denna fördelning i 

åtanke vid jämförande av könsidentitet. 

Vidare koppling till reliabilitet rör studiens svarsfrekvens på 23%. Försök att åtgärda det externa 

bortfallet gjordes under tiden webbenkäten var publicerad genom en påminnelse till populationen, 

men trots detta blev svarsfrekvensen låg. För att öka svarsfrekvensen hade ytterligare en påminnelse 

hade kunnat skickas, men valet gjordes att inte göra det eftersom de programansvariga ej hade blivit 

tillfrågade om en extra påminnelse (Ejlertsson 2014, s. 27). Eftersom svarsfrekvensen var låg, var 

därför också reliabiliteten låg, och generaliseringar utifrån studiens resultat bör göras med detta i 

åtanke.  

Det metodval som påverkat reliabiliteten mest negativt rörde respondenternas konfidentialitet 

som har prioriterats högt i denna studie. Eftersom studiens universitet, fakultet och program har 

anonymiserats är det svårt för en utomstående individ att identifiera en respondents svar. Däremot 

blir det även väldigt svårt att replikera studien på populationen om det inte är samma forskare som 

genomför den. Ytterligare en svårighet är att kritisera populationen och hur väl den representerar 

studenter, eftersom det finns få riktlinjer kring vilka som har undersökts. Var de tekniskt, 

samhällsvetenskapligt eller medicinskt inriktade? Om detta hade presenterats hade det även varit 

enklare att generalisera studiens resultat eftersom det finns fler kategorier att tillskriva dem. Detta 

val innebar alltså en stor förlust av studiens reliabilitet. Om konfidentialitetskravet i studien inte hade 

varit så starkt så hade studiens reliabilitet ökat och den hade varit enklare att genomföra. 

Kvantitativa undersökningar är generellt sett anonyma eftersom det inte finns något intresse för en 

särskild respondents svar, vilket skulle motiverat varför respondenternas konfidentialitet skulle varit 

svagare (Eliasson 2013, s. 42).  

Avslutningsvis kan en sammanfattning göras kring studiens validitet och reliabilitet. Enligt 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010, s. 102) är resultatet lika starkt som den svagaste länken i 

ett arbete. I denna studie var den största bristen kopplad till reliabilitet att ge universitet, fakultet, 

program och respondenter ett sådant starkt anonymitetsskydd till följd av konfidentialitetskravet, 

medan det största problemet kopplat till validitet var att skapa påståenden som inte var i linje med 

studiens frågeställning. Problemet kopplat till validitet åtgärdades dock till viss mån genom att 

exkludera alla invalida påståenden, vilket istället ledde till en minskad reliabilitet. Bedömning är 

därför att denna studies metodval ger ett resultat präglat av högre validitet och lägre reliabilitet än 
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vad som förväntas av en kvantitativ studie, då de generellt sett förväntas ha hög reliabilitet och låg 

validitet (ibid., ss. 104-105). 

 

5.7 Etiska överväganden 

I enlighet med Vetenskapsrådets (2017, ss. 13-14) individskydds- och konfidentialitetskrav har det 

tagits åtgärder för att försäkra sig om studiens respondenters skydd. Vetenskapsrådet menar dock 

att i valet mellan “obetydlig skada” och “viktig forskning” bör den viktiga forskningen prioriteras. I 

denna studie har valet gjorts att prioritera “obetydlig skada” och skyddet var utvidgat så att det 

inkluderade studiens universitet, fakultet och program. Vid ett tidigt skede beslutades det att 

integriteten hos studiens universitet överordnades uppsatsens reliabilitet och resultat, underställt 

det faktum att detta metodval redovisas tydligt. Vad detta hade för konsekvenser redogjordes i 

föregående avsnitt. 

I meddelandet till respondenterna, och på första sidan i webbenkäten beskrevs det hur studiens 

universitet och respondenternas anonymitet säkerställdes, samt att respondenterna gav sitt 

samtycke till deltagande i studien när de väl skickar in sitt svar, vilket upprepades i slutet av 

webbenkäten för att uppnå samtyckeskravet (ibid., s. 9-11). Slutligen bifogades våra 

kontaktuppgifter, och en uppmaning att ta kontakt med oss ifall några frågor uppstod. Vad gäller 

informationskravet att förklara att respondentens deltagande är frivilligt kan det diskuteras hur väl 

det kriteriet är uppnått. I kommunikationen bad vi om respondenternas hjälp att svara på enkäten, 

en formulering som antyder frivillighet att svara eller avstå från att svara på webbenkäten. Denna 

formulering bedömdes vara tillräcklig, men genom en retrospektiv granskning går det att se att det 

kunde ha varit tydligare presenterat. Ytterligare en brist i kommunikationen rör lagring och 

raderande av svaren: ingenstans nämns det hur svaren kommer lagras eller när de kommer raderas 

(ibid., s. 7; Danebäck & Månsson 2008, ss. 162-167).  

Vid den tidpunkt som uppsatsen är godkänd kommer all den insamlade datan att raderas för att 

säkerställa att ingen kan få tillgång till specifika data, eller att vi som forskare använder den för andra 

ändamål än forskning (Vetenskapsrådet 2017, s. 14). E-postkontakten mellan alla inblandade 

kommer även att raderas för att säkerställa deras anonymitet. 

En punkt som var någorlunda överflödig var valet att inkludera två svarsvärden som kan klassas 

som “icke-ställningstaganden” i webbenkäten, eftersom de i stora drag representerar samma sak och 

det samlade värdet för respondenterna till stor del anger samma värde (Nadler, Weston & Voyles 

2015, ss. 71-89). Det fanns både ett neutralt svar i (3) Tar varken avstånd eller instämmer, och ett 

utomstående svar i (-9) Vet ej/Ville ej uppge. Syftet var att låta respondenterna ta avstånd om de 

under enkäten upplevde det svårt att ta ställning till något påstående, då ämnet kan vara av känslig 

karaktär. 

I webbenkäten fanns det ingen möjlighet för oss att ta kontakt med respondenterna som 

upplevde att ämnet var känsligt. Deras enda möjligheter var att avstå från att svara på en påstående 

eller kontakta oss via e-post. I en intervju finns det möjlighet för intervjuaren att pausa eller avbryta 

om informanten känner sig illa till mods, men i denna webbenkät fanns det ingen sådan möjlighet för 

oss om respondenten blir berörd över webbenkätens innehåll. Detta togs proaktivt i åtanke vid 

skapandet av webbenkäten, så att inte alltför stötande påståenden skulle dyka upp. Däremot är det 

en möjlighet att det finns de respondenter som har tagit illa vid sig av studien, något som inte har 

varit möjligt att reaktivt åtgärda. 
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6. Resultatredovisning/analys 

Inledningsvis redogörs för studenternas olika bakgrunder och i följande avsnitt presenteras 

respondenternas svar sammanfattade i index.  

6.1 Bakgrundsfaktorer 

Enkäten skickades till 761 studenter, varav 178 svarade. 138 (77,5%) av de svar identifierade sig som 

kvinna och 40 stycken (22,5%) som man. Den yngsta respondenten var 19 år och den äldsta 47 år. 

Medel- och medianåldern var 25,7 respektive 24,00 år och majoriteten av de svarande var 25 år eller 

yngre (62,6%, n=109). Av de svarande hade 127 (71,3%) svenskfödda föräldrar, och 51 stycken 

(28,7%) hade en eller två föräldrar som var födda i ett annat land än Sverige. 45 stycken (25,3%) 

uppgav att de tillhörde en trosuppfattning där majoriteten, 37 stycken (20,4%) uppgav kristendom. 

133 (74,7%) uppgav att de inte tillhörde någon trosuppfattning. 

127 stycken (71,9%) av respondenterna var i en relation och 50 stycken (28,1%) var singlar. 173 

stycken (97,2%) hade haft sin samlagsdebut, med en medel- och medianålder på 16 år. 169 av de 

svarande (94,9%) uppgav att de har konsumerat på pornografi vid ett eller flera tillfällen. 

Medelåldern för att aktivt börja konsumera pornografi var 16,73 år. Figur 1 visar att majoriteten av 

de svarande aldrig eller sällan konsumerar pornografi (60,7%, n=110). 43 stycken (23,8%) uppgav att 

de kollar pornografi någon gång i månaden och 28 personer (15,5%) uppgav att de konsumerar 

pornografi regelbundet (varje vecka/varje dag). 

 

 
Figur 1: Nuvarande pornografikonsumtion, n=178 
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6.1.1 Korrelationsanalys mellan bakgrundsfaktorer 

 

Tabell 1: Korrelationsanalys mellan variablerna könsidentitet, pornografisk debut och pornografisk konsumtion.

 
 

En bivariat analys av respondenternas bakgrundsfrågor gav ett signifikant resultat mellan 

könsidentitet och pornografisk debut (p=0,000), könsidentitet och nuvarande pornografisk 

konsumtion (p=0,000) samt signifikans mellan ålder vid pornografisk debut och nuvarande 

pornografikonsumtion (p=0,030). Resultatet visade att de deltagande männen började konsumera 

pornografi tidigare än de kvinnliga deltagarna (r=-0,464) med en medelålder på 14,46 år för männen 

och 17,71 år för kvinnorna. Vad gäller nuvarande pornografikonsumtion visade korrelationsanalysen 

att de deltagande männen konsumerade pornografisk film mer regelbundet än de deltagande 

kvinnorna med en medelkonsumtion på någon/några gånger i månaden för män, och någon/några 

gånger i halvåret för kvinnor (r=-0,486). Resultatet indikerade även att de som var äldre när de först 

började konsumera pornografi aktivt, konsumerar pornografi mer sällan vid studiens tidpunkt (r=-

0,191).  
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6.2 Aktörerna 

 
Figur 2: Grafen visar respondenternas samlade värde på Index_Aktörer, n=178 

 

Figur 2 visar respondenternas uppfattning om huruvida pornografisk film ger en bild av hur en sexuell 

aktör bör se ut och bete sig, samt vilka som bör attraheras av varandra. Lägsta möjliga värde var 3, 

vilket innebar att respondenten tog helt avstånd och det högsta möjliga värdet var 15, vilket innebar 

att respondenten instämde helt med påståendet. Indexet hade en mittpunkt på 9 som indikerade att 

respondenten varken tog avstånd eller instämde. Samlade värden över 9 visar på en uppfattning som 

delvis eller helt instämmer med påståendet om att pornografisk film ger en bild till aktörerna vid sex. 

Samlade värden under 9 visar på en uppfattning som delvis eller helt tar avstånd från påståendet om 

att pornografisk film ger en bild av vilka är och bör vara aktörerna vid sex. 

53% (n=94) fick ett samlat värde om 10 eller mer, och 36% (n=64) fick ett samlat värde om 8 eller 

mindre, medan 11% (n=20) fick ett samlat värde om 9 vilket indikerade att de varken tog avstånd 

eller instämde med påståendet. Detta indikerar att fler respondenter delvis instämde med att 

pornografisk film ger en bild av vilka aktörerna är och bör vara vid sex. Figuren illustrerar dock en 

spridning av resultatet där det är fler som tar helt avstånd från påståendet om att pornografisk film 

sänder ett budskap till aktörerna (11%, n=20) än som instämmer helt och hållet (5%, n=8). Utifrån att 

indexets median är 10,00, typvärdet 12 samt att 53% av respondenterna fick ett samlat värde om 10 

eller mer, indikerar resultatet att respondenterna delvis instämde med påståendet att pornografisk 

film ger en bild av hur en sexuell aktör bör se ut och bete sig.  

6.2.1 Korrelationsanalys mellan Index_Aktörer och bakgrundsfaktorer 

 

Tabell 2: Spearman Rho’s korrelationsanalys mellan Aktörer och bakgrundsfaktorer 

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
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En bivariat analys av respondenternas bakgrundsfaktorer och Aktörer-indexet gav ett signifikant 

resultat mellan indexet och faktorerna könsidentitet (p=0,003), föräldrarnas ursprung (p=0,043) och 

nuvarande pornografikonsumtion (p=0,000). Resultatet indikerade att kvinnor i högre grad än män, i 

denna studie, instämde med att pornografi sänder ett budskap till aktörerna (r=-0,225). Analysen 

indikerade även att respondenter med svenskfödda föräldrar instämde i högre grad med att 

pornografi föreskriver regler för aktörerna, än respondenter med en eller två utlandsfödda föräldrar 

(r=0,152). Slutligen indikerar tabellen att de som vid studiens tidpunkt aldrig eller sällan 

konsumerade pornografisk film i större utsträckning än regelbundna konsumenter upplevde att 

pornografi sänder ett budskap till aktörerna (r=-0,285).  

Vidare visade analysen inga signifikanta resultat mellan indexet Aktör och bakgrundsfaktorerna 

ålder (p=0,862), civilstånd (p=0,486), trosuppfattning (p=0,794), samlagsdebut (p=0,585), ålder vid 

samlagsdebut (p=0,624), om respondenten någon gång tittat på pornografisk film (p=0,355) och 

pornografisk debut (p=0,168). Detta betyder att studien inte funnit några statistiskt signifikanta 

samband mellan respondenternas uppfattning om pornografisk film sänder ett budskap till aktörerna 

och dennes ålder, civilstånd, trosuppfattning, samlagsdebut, ålder vid samlagsdebut, om hen har 

konsumerat på pornografi och vid vilken ålder.  

 

6.3 Agerande 

 
Figur 3: Grafen visar respondenternas samlade värde på Index_Agerande, n=177 

  

Figur 3 presenterar studenternas uppfattning om pornografisk film ger en bild av vilka sexuella 

handlingar aktören förväntas bli sexuellt upphetsad av, samt vilka handlingar aktören förväntas 

genomföra. Lägsta möjliga värde var 2, och det högsta möjliga värdet var 10 med en mittpunkt på 6.  

Figuren visar en koncentration av respondenternas samlade värde då indexets median var 9,00 

och dess typvärde 10. 84,2% (n=149) av respondenterna fick ett samlat värde om 7 eller mer. 10,2% 

(n=18) av respondenterna fick ett samlat värde om 5 eller mindre och 5,6% (n=10) fick ett samlat 

värde om 6. Detta resultat indikerar att majoriteten av respondenterna instämde helt och hållet eller  

delvis med påståendet om att pornografisk film ger en bild av hur aktören bör agera.  
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6.3.1 Korrelationsanalys mellan Index_Agerande och bakgrundsfaktorer 

 

Tabell 3: Spearman Rho’s korrelationsanalys mellan Agerande och bakgrundsfaktorer.

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

 

Tabell 3 visar en korrelationsanalys mellan Agerande-indexet och bakgrundsfaktorerna som gav ett 

signifikant resultat mellan indexet och könsidentitet (p=0,001) och nuvarande pornografikonsumtion 

(p=0,022). Korrelationerna indikerar att kvinnor i högre grad än män i denna studie upplever att 

pornografi sänder ett budskap om hur sex bör gå till (r=-0,248) samt att icke-konsumenter av 

pornografi upplevde detta mer än de regelbundna konsumenterna (r=-0,172).  

Analysen fann inga signifikanta samband mellan indexet och bakgrundsfaktorerna ålder (p=0,202), 

civilstånd (p=0,526), föräldrars ursprung (p=0,069), trosuppfattning (p=0,730), samlagsdebut 

(p=0,619), ålder vid samlagsdebut (p=0,897), om respondenten någon gång konsumerat på 

pornografisk film (p=0,895) och vid vilken ålder (p=0,145). Detta betyder att studien inte funnit några 

statistiskt signifikanta samband mellan respondenternas uppfattning om pornografisk film sänder ett 

budskap om hur sex bör gå till och deras ålder, civilstånd, föräldrars ursprung, trosuppfattning, 

samlagsdebut, ålder vid samlagsdebut, om hen har konsumerat på pornografi och vid vilken ålder.  

 

6.4 Situationen 

 
Figur 4: Grafen visar respondenternas samlade värde på Index_Situation, n=172 

 

Figur 4 visar respondenternas uppfattning om huruvida pornografisk film anger i vilka situationer 

som sex kan eller bör ske. Det lägsta möjliga värdet var 5, och det högsta möjliga värdet var 25, med 

en mittpunkt på 15.  
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40,7% (n=70) fick ett samlat värde om 16 eller mer, 44,8% (n=77) fick ett samlat värde om 14 eller 

mindre och 14,5% (n=25) fick ett samlat värde om 15. Detta indikerar att fler respondenter tog 

avstånd från påståendet om att pornografisk film anger i vilka situationer som sex kan och/eller bör 

ske. Figuren visar även att fler tog helt avstånd från påståendet (5,8%, n=10) än som instämde helt 

med påståendet (0,0%, n=0). Figuren illustrerar emellertid en spridning av respondenternas samlade 

värde kring indexets mittpunkt. Indexets median och typvärde var 15,00 med ungefär lika stort antal 

svar över (40,7%, n=70) som under (44,8%, n=77) det värdet. Majoriteten av de svarande tog helt 

eller delvis avstånd från påståendet om att pornografisk film anger i vilka situationer som sex kan 

vara lämpligt och fler tog helt avstånd från påståendet än som instämde helt. Resultatets spridning 

försvårar dock en entydig tolkning av resultatet. 

6.4.1 Korrelationsanalys mellan Index_Situation och bakgrundsfaktorer 

 

Tabell 4: Spearman Rho’s korrelationsanalys mellan Situation och bakgrundsfaktorer

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

 

Analys mellan Situation-indexet och respondenternas bakgrundsfaktorer visade signifikanta resultat 

mellan indexet och könsidentitet (p=0,018), ålder vid pornografisk debut (p=0,004) och nuvarande 

pornografikonsumtion (p=0,004). Detta indikerade att kvinnor i högre grad än män i denna studie 

upplevde att pornografi sänder ett budskap om i vilka situationer som sex är acceptabelt och inte (r=-

0,181). Resultatet indikerade även att en högre ålder vid pornografisk debut korrelerar med 

upplevelsen av att pornografisk film anger i vilka situationer sex kan ske (r=0,254). Slutligen 

indikerade korrelationen att icke-regelbundna konsumenter, i högre utsträckning än regelbundna 

konsumenter, upplever att pornografisk film sänder ett budskap om vilka situationer som det är 

acceptabelt att ha sex i (r=-0,220). 

Vidare visade analysen inga signifikanta korrelationer mellan indexet och bakgrundsfaktorerna 

ålder (p=0,382), civilstånd (p=0,687), föräldrarnas ursprung (p=0,097), trosuppfattning (p=0,171), 

samlagsdebut (p=0,927), ålder vid samlagsdebut (p=0,408) och om respondenten någon gång har 

konsumerat på pornografisk film (p=0,923). Detta betyder att studien inte funnit några statistiskt 

signifikanta samband mellan respondenternas uppfattning om pornografisk film sänder ett budskap 

om i vilka situationer sex kan ske och deras ålder, civilstånd, föräldrarnas ursprung, trosuppfattning, 

samlagsdebut, ålder vid samlagsdebut och om respondenten någon gång har konsumerat pornografi.   

 

6.5 Sammanfattande index 

Respondenternas svar har sammanfattats i ytterligare ett index (figur 5). Indexet visar 

respondenternas samlade värde från varje enskilt påstående med syftet att få en samlad bild av 

deras uppfattning om i vilken grad som pornografi anger ramarna för sexualitet. 
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Figur 5: Grafen visar ett index över respondenternas samlade värde på enkätens påståenden, n=176 

 

Figur 5 visar respondenternas samlade värde från de tre olika områdena: aktörer, agerande och 

situation. Det minsta möjliga värdet var 10, och det högsta möjliga värdet var 50, med mittpunkten 

30 vilket indikerade att respondenten varken tar avstånd eller instämde med påståendet.  

55,1% (n=97) fick ett samlat värde om 31 eller mer, 38,6% (n=68) fick ett samlat värde om 29 eller 

mindre och 6,3% (n=11) fick ett samlat värde om 30. Detta indikerar att fler respondenter delvis 

instämde med påståendet om att pornografisk film sänder budskap vad gäller aktörer, agerande och 

situationer. Figuren illustrerar emellertid en spridning av respondenternas totala värde då fler 

respondenter tog helt avstånd från påståendet (2,8%, n=5), än antalet respondenter som instämde 

helt och hållet (0,0%, n=0). Sammanfattningsvis är det totala indexets median 34,00 och typvärdet 40 

vilket indikerar att majoriteten av respondenterna delvis instämde med påståendet om att 

pornografisk film ger en bild till aktörerna om hur de bör vara, agera och i vilka situationer som det är 

lämpligt.  

6.5.1 Korrelationsanalys mellan Index_Total och bakgrundsfaktorer 

 

Tabell 5: Spearman Rho’s korrelationsanalys mellan det totala indexet och bakgrundsfaktorer  

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
 

Korrelationsanalys mellan det sammanlagda Total-indexet och bakgrundsfaktorer visade signifikanta 

resultat mellan indexet och könsidentitet (p=0,001), föräldrars ursprung (p=0,041) samt nuvarande 

pornografikonsumtion (p=0,000). Resultatet indikerade att de deltagande kvinnorna i högre 

utsträckning än män upplever att pornografisk film sänder ett budskap till aktörerna om hur de bör 

vara, hur de bör agera och i vilka situationer som det är lämpligt att ha sex (r=-0,239). Analysen 

indikerade också att personer med svenskfödda föräldrar uppfattar att pornografisk film sänder ett 

budskap i större utsträckning än personer med en eller två utlandsfödda föräldrar (r=0,154). Slutligen 
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indikerade resultat även att de som vid studiens tidpunkt aldrig eller sällan konsumerade pornografi 

upplever att pornografisk film sänder ett budskap om aktörerna, agerandet och situationen mer än 

de som konsumerade pornografisk film regelbundet (r=-0,302).  

Korrelationsanalysen visade inga signifikanta resultat vad gäller respondenternas samlade 

uppfattning om vilket budskap pornografisk film sänder och deras ålder (p=0,761), civilstånd 

(p=0,726), trosuppfattning (p=0,446), samlagsdebut (p=0,719), ålder vid samlagsdebut (p=0,624) 

samt om respondenten någon gång har konsumerat pornografisk film (p=0,380). Detta betyder att 

studien inte funnit några statistiskt signifikanta samband mellan respondenternas samlade 

uppfattning om vilka budskap pornografisk film sänder och deras ålder, civilstånd, trosuppfattning, 

samlagsdebut, ålder vid samlagsdebut och om denne någon gång har konsumerat pornografisk film.  

 

6.6 Uppfattning om hur pornografisk film påverkat den egna sexualiteten 

 
Figur 6: Grafen visar respondenternas samlade värde på Index_Jag, n=176 

 

Figur 6 visar i vilken grad respondenterna upplever att pornografisk film har påverkat deras egen 

sexualitet. Det minsta möjliga värdet var 10, och det högsta värdet var 50 med värdet 30 som 

mittpunkt vilket innebar att respondenten varken tog avstånd eller instämde med att pornografisk 

film påverkat deras egen sexualitet.  

43,2% (n=76) fick ett samlat värde om 31 eller mer, 49,4% (n=87) fick ett samlat värde om 29 eller 

mindre och 7,4% (n=13) fick ett samlat värde om 30. Figuren visar att fler respondenter (5,7%, n=10) 

tog helt avstånd från påståendet om att pornografisk film har påverkat deras egen sexualitet än som 

instämde helt och hållet (0,0%, n=0). Indexets median var 30,00 och hade två typvärden: 30 och 33. 

Likt resultatet för indexet Situation (se 6.4) är respondenternas samlade värden spridda runt indexets 

mittpunkt med ungefär ett lika stort antal svar över (43,2%, n=76) som under (49,4%, n=87) värdet 

30, vilket försvårar en entydig tolkning av resultatet. Det visar emellertid att fler respondenter fick ett 

samlat värde om 29 eller mindre vilket indikerar att de tog helt eller delvis avstånd från påståendet 

om att pornografisk film har påverkat deras egen sexualitet, samt att fler tog helt avstånd från 

påståendet än som instämde helt och hållet.  
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6.6.1 Korrelationsanalys mellan Index_Jag och bakgrundsfaktorer 

 

Tabell 6: Spearman Rho’s korrelationsanalys mellan indexet och bakgrundsfaktorerna 

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

 

Vid korrelationsanalyser mellan indexet som undersöker i vilken grad respondenterna upplever att 

pornografisk film har påverkat deras egen sexualitet och respondenternas bakgrundsfaktorer gavs ett 

signifikant resultat, om respondenten någon gång har tittat på pornografisk film (p=0,009). Det 

indikerar att de som vid studiens tidpunkt någon gång hade konsumerat pornografi upplevde att det 

påverkade dem, mer än de som vid studiens tidpunkt aldrig hade konsumerat pornografi (r=-0,198). 

Vidare upptäcktes inga signifikanta korrelationer mellan respondenternas uppfattning om i vilken 

grad pornografisk film påverkat deras egen sexualitet och deras könsidentitet (p=0,878), ålder 

(p=0,188), civilstånd (p=0,786), föräldrarnas ursprung (p=0,155), trosuppfattning (p=0,484), 

samlagsdebut (p=0,103), ålder vid samlagsdebut (p=0,126), ålder vid pornografisk debut (p=0,728) 

samt nuvarande pornografisk konsumtion (p=0,447).  

 

6.7 Övriga resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten för de påståenden som inte inkluderades i indexen (se 5.5.3).  

 

 
Figur 7: Påståenden från området “Vem” som exkluderades ur Index_Aktörer 

 

Resultaten från påståendena om vilka aktörerna är tog majoriteten av respondenterna helt eller 

delvis avstånd från påståendena om att en bör attraheras sexuellt av någon med biologiskt motsatt 

kön (46%, n=80), samma etnicitet (59%, n=99) och någon tillhörande samma trosuppfattning (75%, 

n=109).  
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Figur 8: Påstående från området “Hur” som exkluderades ur Index_Agerande, n=181 

 

Vid påståendet om pornografi ger en bild av att sex ska ske med samtycke mellan parterna tog 71,3% 

(n=122) helt eller delvis avstånd, medan 14,6% (n=25) instämde helt eller delvis och 14% (n=24) 

varken tog avstånd eller instämde. Detta indikerade att samtycke inte betraktas som en väsentlig del 

av det sex som förekommer i pornografisk film.  

 

 
Figur 9: Påståenden från området “Var” som exkluderades ur Index_Situation 

 

I avsnittet som behandlade påståenden om pornografi ger en bild av i vilka situationer som sex kan 

ske fanns en spridning i resultatet. Vid påståendet om pornografi ger en bild av att sex bör ske i en 

privat miljö var det 27,7% (n=48) som varken instämde eller tog avstånd, och 38,8% (n=69) tog helt 

eller delvis avstånd och 32,3% (n=55) instämde helt eller delvis. Vid påståendet om pornografi ger en 

bild av att sex kan ske på en offentlig plats instämde 45,2% (n=76) helt eller delvis, medan 25,6% 

(n=43) varken instämde eller tog avstånd. 48,1% (n=78) instämde helt eller delvis med att pornografi 

ger en större frihet till att ha sex på olika platser medan 25,3% (n=49) varken tog avstånd eller 
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instämde, och 63,3% (n=107) instämde helt eller delvis med att pornografi normaliserar att sex kan 

ske på andra platser än i privata miljöer medan 20% (n=34) tog helt eller delvis avstånd. 

 

 
Figur 10: Påståenden från området “Varför” som det ej skapades ett index för 

 

Det förekom påståenden om pornografisk film ger en bild av varför man bör ha sex som inte 

resulterade i ett eget index (se 5.5.3). Vid påståenden om pornografi ger en bild av att sex bör ske 

mellan personer som är kära i varandra tog 73,8% (n=130) helt eller delvis avstånd. Resultatet vid 

påståenden om pornografi ger en bild av att sex bör ske för njutningens skull instämde 69,8% (n=120) 

helt eller delvis medan 22,7% (n=39) tog helt eller delvis avstånd. 90,8% av respondenterna tog helt 

eller delvis avstånd från påståendet om att pornografi ger en bild av sex bör ske reproduktionssyfte. 

Slutligen instämde 69,5% (n=121) helt eller delvis med påståendet om att pornografi ger en bild av 

att sex bör ske för att tillfredsställa sig själv och 71,8% (n=125) instämde helt eller delvis med 

påståendet om att pornografi ger en bild av att sex bör ske för att tillfredsställa sin partner.   

 

6.8 Resultatsammanfattning 

Resultatets underlag var de 178 svar som inkom från enkätundersökningen. Av de svarande var 

77,5% kvinnor, 69% var 26 år eller yngre, 71,3% hade svenskfödda föräldrar och 74,7% var icke-

troende. Majoriteten (71,9%) var i en relation, 97,2% hade haft sin samlagsdebut och 94,9% hade 

någon gång tittat på pornografi. Av dessa var det 39,3% som tittade på pornografisk film 

någon/några gånger i månaden eller oftare. 

Den första frågeställningen handlade om ifall studenter anser att pornografi anger ramarna för 

sexuella aktörerna, agerande och situationer. Resultatet sammanfattades först i ett index för 

respektive område och slutligen i ett index utifrån respondenternas totala värde. Samtliga index, 

förutom indexet för Agerande, visade inget enhälligt svar utan en spridning av respondenternas 

uppfattning. I det totala indexet var medianen 34,00 och 55,1% av respondenterna fick ett samlat 

värde om 31 eller mer på en skala från 10-50, där 10 indikerade att respondenten tog helt avstånd 

från påståendet, 50 indikerade att respondenten instämde helt och hållet och 30 indikerade att 

respondenten varken tog avstånd eller instämde. Vad gäller indexet för Agerande var medianen 9,00 
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och 84,2% fick ett samlat värde om 7 eller mer på en skala 2-10 vilket indikerade att respondenterna 

instämde med påståendet om att pornografisk film ger ett budskap om vilka handlingar som den 

sexuella aktören förväntas bli upphetsad av och vilka handlingar som aktören förväntas genomföra. 

Den andra frågeställningen handlade om ifall studenter upplever att pornografi har bidragit till 

utformandet av deras egen sexualitet. Respondenternas svar sammanfattades till ett index som även 

det visar en spridning av respondenternas upplevelser av huruvida pornografisk film påverkat deras 

egen sexualitet. Indexets median var 30,00 och 49,4% av respondenterna fick ett samlat värde om 29 

eller mindre på en skala 10-50, vilket indikerar att de helt eller delvis tog avstånd från påståendet att 

pornografisk film har påverkat deras egen sexualitet. Motsvarande fick 43,2% ett samlat värde om 31 

eller mer vilket indikerar att de helt eller delvis instämde med påståendet om att pornografisk film 

har påverkat deras egen sexualitet.  

Den tredje och sista frågeställningen syftade till att undersöka ifall det fanns variationer bland 

studenternas uppfattningar utifrån deras bakgrundsfaktorer och fyra korrelationsanalyser 

genomfördes. Återkommande resultat var att indexen korrelerade med bakgrundsfaktorerna 

könsidentitet och nuvarande pornografisk konsumtion. Resultatet indikerar att respondenter som 

identifierade sig som kvinna tenderade att i högre grad uppleva att pornografi anger ramarna för sex, 

än de som identifierade sig som man. Korrelationerna indikerade även att de som vid studiens 

tidpunkt sällan eller aldrig konsumerade pornografisk film upplevde att det sände ett budskap i högre 

grad än de som konsumerade pornografisk film mer regelbundet vid studietillfället. 

Korrelationsanalyserna visade även på signifikanta resultat mellan indexet Aktör och om 

respondenten hade utlandsfödda föräldrar, samt mellan indexet Situation och ålder vid pornografisk 

debut. Resultaten indikerade att respondenterna med svenskfödda föräldrar i större utsträckning 

upplevde att pornografisk film ger en bild av vilka aktörerna är och bör vara vid sex, samt att de som 

var äldre vid deras pornografiska debut tenderade att instämma i högre grad med att pornografisk 

film anger i vilka situationer som sex är förväntat eller lämpligt. Slutligen visade 

korrelationsanalyserna inga samband mellan indexen och bakgrundsfaktorerna ålder, civilstånd, 

trosuppfattning eller om respondenten haft samlagsdebut och i så fall vid vilken ålder.  

Avslutningsvis presenterades resultat från påståenden som gavs utanför undersökningens index. 

Resultatet visade att majoriteten av respondenterna inte upplevde att pornografi ger en bild av att 

en sexuell aktör bör attraheras av det biologiskt motsatta könet eller någon med samma etnicitet 

och/eller trosuppfattning. Vid påståendet om pornografisk film ger en bild av att sex ska ske med 

samtycke mellan parterna tog majoriteten av respondenterna (71,3%) helt eller delvis avstånd. 

Fördelningen av svar var spridda vid påståenden om var sex kan ske, men enade i att pornografi 

normaliserar att sex kan ske på andra platser än i en privat miljö (63,3%). Till sist fick respondenterna 

ta ställning till påståenden om varför en sexuell aktör bör ha sex. Respondenterna tog helt eller delvis 

avstånd från påståendena om att sex bör ske när aktören är kär (74%) eller i reproduktionssyfte 

(91%). De instämde helt eller delvis med påståendet om att aktören bör ha sex för njutningens skull 

(70%) och för att tillfredsställa sig själv (70%) och sin partner (72%).   
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7. Diskussion 

7.1 Studiens resultat 

Syftet med studien var att undersöka studenters attityder till pornografi och sexualitet. I förhållande 

till studiens första frågeställning i vilken grad anser studenter att pornografisk film anger ramarna för 

sexualitet? visade studiens resultat en spridning av respondenternas uppfattningar, men majoriteten 

instämde delvis med att pornografisk film sänder ett budskap om vilka aktörerna ska vara, hur de ska 

agera och i vilka situationer som de kan agera. Särskilt starkt upplevde respondenterna att 

“Agerande” påverkar aktörens sexualitet, vilket antyder att relationen mellan pornografi och 

sexualitet är olika starkt beroende på vilket område som talas om. 

Vad gäller den andra frågeställningen: i vilken grad upplever studenter att pornografisk film har 

bidragit till utformandet av deras egna sexualitet? uppgav majoriteten av respondenterna att de inte 

upplevde att pornografisk film påverkat deras egen sexualitet. Detta tyder på att respondenterna 

upplevde att pornografin anger de sexuella ramarna, men att detta inte påverkar dem själva i samma 

utsträckning, vilket är i enlighet med vad ungdomar säger i Ahlin och Stigbergs studie (2016, s. 25). 

Ett resonemang är att studien har många lågkonsumenter och att de inte påverkas så mycket av 

pornografisk film eftersom de exponeras väldigt lite för det, men studiens resultat visar ingen 

signifikant korrelation mellan egen påverkan och ens nuvarande pornografikonsumtion.  

Den tredje frågeställningen löd: finns det en variation bland studenternas uppfattningar 

och åsikter relaterad till deras bakgrundsfaktorer (kön, ålder, föräldrars ursprung, trosuppfattning, 

pornografisk debut, pornografisk konsumtion, sexuell debut)? Korrelationsanalyser mellan indexen 

och respondenternas bakgrundsfaktorer visade att kvinnor, lågkonsumenter, respondenter med 

svenskfödda föräldrar, samt en högre ålder vid pornografisk debut i större utsträckning än män, 

högkonsumenter, respondenter med utlandsfödda föräldrar, och en lägre ålder vid pornografisk 

debut upplevde att pornografisk film sänder ett budskap om vilka aktörerna ska vara, hur de ska 

agera och i vilka situationer som de kan agera. Korrelationskoefficienten indikerade dock svaga 

samband mellan dessa faktorer. Ytterligare korrelationsanalyser mellan respondenternas 

bakgrundsfaktorer visade att män var mer regelbundna konsumenter än kvinnor i denna studie. 

Slutligen fann korrelationsanalyserna inga statistiskt signifikanta resultat mellan indexen och 

respondenternas ålder, civilstånd, trosuppfattning, eller om respondenten haft samlagsdebut och i så 

fall vid vilken ålder.  

 

7.2 Studiens resultat i förhållande till tidigare forskning 

I tidigare studier har ungdomar beskrivit hur pornografi fungerar normskapande och bidrar till 

förväntningar på hur de förväntas se ut och vad de förväntas göra, men att de inte alltid är medvetna 

om hur det påverkar dem själva (Löfgren-Mårtenson & Månsson 2006, s. 145; Mattebo & Häggström-

Nordin 2016, s. 81; Ahlin & Stigberg 2016, s. 26). Denna diskussion återspeglas i studiens resultat där 

det sammanfattande indexet visade att 55,1% av respondenterna instämde helt eller delvis med att 

pornografi sänder ett budskap om vilka aktörerna ska vara, hur de ska agera och i vilka situationer 

som de kan agera (se 6.5). Vad gällde deras upplevelse av att pornografi påverkat deras egen 

sexualitet så var respondenternas svar spridda där 49,4% tog helt eller delvis avstånd, och 43,2% 

instämde helt eller delvis, vilket kan diskuteras som att pornografisk film kan ge en bild av hur saker 

och ting bör gå till, men att den sexuella aktören inte känner att den måste leva upp till dessa 
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förväntningar. Som tidigare nämnt har ungdomar uppgett att de inte alltid är medvetna om hur 

pornografi påverkar, och på så vis inte kan ge ett korrekt svar på frågan (Ahlin & Stigberg 2016, s. 25; 

se även diskussion 7.4).  

Vad gäller respondenternas variation i uppfattningar utifrån bakgrundsfaktorer har vi ingen  

tidigare data, som med denna information undersöker vad för budskap som pornografi upplevs ge att 

jämföra med, då upplevelserna berättade i tidigare intervjustudier delas av både män och kvinnor. 

Det tidigare forskning konstaterar är att män generellt är mer positivt inställda till pornografi än 

kvinnor (Johansson & Hammarén 2006, s. 36). I denna studie visade korrelationsanalyser mellan 

respondenternas bakgrundsfaktorer att män är mer regelbundna konsumenter av pornografisk film 

än kvinnor, vilket stämmer överens med tidigare undersökningar om pornografivanor (Mattebo 

2014, s. 42, 45; Johansson & Hammarén 2006, s. 35).  

Vid påståenden om att sex bör ske i reproduktionssyfte eller när den sexuella aktören är kär 

uppgav 91% respektive 74% att de helt eller delvis tog avstånd från påståendet, vilket kan kopplas till 

Hwangs et. al. (2018, ss. 159-160) redogörelse för hur samhället skiftat från att ha en kärleksideologi 

där sex är kopplat till kärlek och barnafödande, till en mer liberal inställning. Hwang beskriver hur 

denna skiftning har kunnat urskiljas sedan 1990-talet, vilket även är det årtionde som internet 

började utvecklas och även startskottet på pornografins förflyttning från svårtillgängligt i särskilda 

butiker, till lättillgängligt på nätet. Majoriteten av studiens respondenter (78,2%, n=136) var 28 år 

eller yngre och därmed födda under 1990-talet och uppvuxna med internet och har således även haft 

pornografi mer nära till hands än tidigare generationer. 

I studiens övriga resultat framgick det även att 71,3% upplever att pornografi inte givit en bild av 

att sex bör ske med samtycke mellan parterna vilket skildrar det tidigare forskning har beskrivit: att 

2000-talets pornografi innehåller fler inslag av våld och att detta har förskjutit gränserna för njutning 

och samtycke, bland annat genom att ord som “nej” har förlorat sin betydelse och istället betraktas 

som upphetsande (Enson 2017, s. 326; Bridges et. al. 2010, ss. 1075-1076; Ahlin & Stigberg 2016, s. 

13).  

 

7.3 Studiens resultat i förhållande till teori 

Pornografi har i denna studie betraktats som en del av det rådande kulturella scenariot, och utifrån 

studiens resultat har tolkningen dragits att en majoritet av respondenterna upplevde att pornografin 

anger sexualitetens ramar. Detta blir framförallt tydligt i påståendet om pornografisk film anger 

agerandet i sexuella situationer, där majoriteten av respondenterna har svarat att de instämmer helt 

med att pornografi anger hur de bör agera (se 6.3). Området aktörer visade också till en större del att 

pornografin anger vilka som bör vara sexuella aktörer, medan området situationer visade en jämn 

fördelning mellan antalet respondenter som instämde och tog avstånd. Utifrån detta kan då sägas att 

pornografi, genom det kulturella scenariot, anger ramarna för sexualitet i olika grader, beroende på 

vilken sexuell ram som ligger i fokus.  

Som motsvarighet till det kulturella scenariot och sexualitetens ramar har studien efterfrågat i 

vilken grad respondenten själv upplever att den har blivit påverkad av pornografi. Denna nivå 

representeras av det intrapsykiska skriptet, och här var resultaten till respektive frågeställning inte 

helt i linje med varandra: respondenterna upplever att de inte blivit påverkade i samma grad som 

pornografin, genom det kulturella scenariot, sänder ett allmänt budskap om ramarna för sexualitet.  

Utifrån sexuell skriptteori skulle detta alltså kunna vara ett uttryck för att respondenternas 

intrapsykiska skript inte helt överensstämmer med det kulturella scenariot, vilket till stor del 
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stämmer överens med hur intrapsykiska skript och kulturella scenarier förhåller sig till varandra. 

Tidigare har det nämnts att det finns en stor press från de ovanstående nivåerna när den sexuelle 

aktören formar sitt eget intrapsykiska skript, vilket antyder att det finns en diskrepans mellan 

nivåerna: det kulturella scenariot, det interpersonella och intrapsykiska skriptet representerar sällan 

samma skript (se 4.1.1). Studiens resultat antyder att respondenterna är självständiga till den nivån 

att låta deras egna intrapsykiska skript formas med andra ramar än enbart de som angivits i det 

kulturella scenariot.  

En sammanfattande analys utifrån sexuell skriptteori säger då att pornografi till större del anger 

sexualitetens ramar genom ett kulturellt scenario, och visar även att individer kan ta avstånd från 

dem för att forma sina egna intrapsykiska skript. Detta speglar hur teorin beskriver att de olika typer 

av skript förhåller sig till varandra.  

 

7.4 Studiens implikationer 

Enligt studiens metodval och resultat kan det inte dras en sådan slutsats att pornografisk film 

slutgiltigt anger sexualitetens ramar, men studien visar att det finns en koppling mellan dem. Vad kan 

detta ha för implikationer? Som redogjorts för i avsnittet om tidigare forskning finns det negativa och 

positiva sidor av pornografi, där de negativa är de som blir problematiska för individer. Vi vill därmed 

argumentera för att förhållandet mellan pornografi och sexualitet är någonting som alla 

pornografiska konsumenter bör vara medvetna om när de sedan agerar som sexuella aktörer, så att 

de problematiska sidorna inte påverkar interpersonella skript, och därigenom andras intrapsykiska 

skript, på ett negativt sätt. De negativa sidorna av pornografi, som att sex inte behöver ske med 

samtycke eller det ökade våldet inom pornografi, manifesteras som manus för sexuella aktörer 

genom ett kulturellt scenario. Om den sexuella aktören saknar strategier, eller förmågan att kritisera 

och ta avstånd från det problematiska agerandet som skriptet anger i pornografi, så inkorporeras det 

kulturella scenariot i den sexuella aktörens intrapsykiska skript. Implikationen är att de negativa 

sidorna av pornografi blir skadliga för individer, och deras sexuella partners, som saknar förmågan att 

utveckla sina intrapsykiska skript i förhållande till det kulturella scenariot. Om pornografi istället 

konsumeras på ett ansvarsfullt sätt, där sexuella aktörer kan använda sig av olika strategier (se 3.3) 

mot ramarna som anges, så minskar risken för att pornografi ska yttra sig negativt i sexuella aktörers 

intrapsykiska skript. 

Detta är en samhällelig angelägenhet utifrån de folkhälsopolitiska målen (se 2.2 och 3.4), då 

möjligheten till en trygg sexualitet är grundläggande för individers hälsa; trygg sexualitet innefattar 

frihet från fördomar, tvång, våld, och diskriminering. Individer som formats av de negativa sidorna av 

pornografisk film kan inte klassas som trygga, eftersom pornografi har inslag av våld och 

diskriminering. En fråga som då dyker upp är: hur kan samhället hjälpa individer att ta avstånd från 

de problematiska delarna av ramarna för sexualitet som anges i pornografin? För att besvara den 

frågan behöver vi fastställa vilka individer det är vi talar om. 

Tolkningen av resultatet säger att studiens respondenter har förmågan att till viss del ta avstånd 

från det kulturella scenariot och forma sitt eget intrapsykiska skript. En fråga som då väcks hos oss 

utifrån resultatet är: hur studien skulle sett ut på en yngre målgrupp? Enligt Elmerstig et. al. (2012, s. 

131) är en yngre publik lättare att påverka genom pornografiskt material än äldre grupper, ett 

resultat som denna studie inte har reproducerat då korrelationsanalyser inte gav signifikanta resultat 

mellan indexen och ålder. Vidare upplever ungdomar att det är lättare att förhålla sig kritisk till 

pornografisk film då de har fler sexuella erfarenheter (Löfgren-Mårtenson & Månsson 2006, s. 137). 
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Denna studies respondenter bedömer vi som främst unga, men tillhör inte en “yngre publik”, då 78% 

av respondenterna i denna studie var mellan 19-28 år gamla, med en medianålder på 24 år, och en 

samlagsdebut med en medianålder på 16 år. Detta antyder att vid studiens genomförande hade 

hälften av alla respondenter haft 8 år av erfarenhet på sig att utveckla sina intrapsykiska skript sedan 

deras samlagsdebut. Detta antyder även att en yngre publik skulle ha mindre åldersbaserad sexuell 

erfarenhet än respondenterna i denna studie. Genom den tolkningen är den yngre publikens 

intrapsykiska skript inte heller lika självständigt utvecklade som denna studies respondenter. Hur 

skulle denna studie se ut om den genomfördes på en yngre publik, som är lättare att påverka genom 

pornografi och har mindre åldersbaserad erfarenhet? Vår hypotes är att deras intrapsykiska skript i 

större grad skulle varit i linje med det kulturella scenariot och sexualitetens ramar som anges i 

pornografin. 

Slutligen kan frågan som ställdes tidigare besvaras: hur kan samhället hjälpa individer att ta 

avstånd från de problematiska ramar som anges i pornografin? De som saknar förmågan att gå 

utanför det kulturella scenariot och bygga sitt eget intrapsykiska skript är den grupp som är i störst 

risk för att utveckla negativa skript, eftersom de till viss del baseras på problematiska sidor som 

pornografin angivit. Individerna som saknar denna förmåga är, enligt tidigare forskning och i linje 

med vår tolkning av resultatet, tonåringar och ungdomar som har sina första sexuella möten och är i 

ett tidigt stadium av utvecklingen av sina egna intrapsykiska skript, där de bryter ut från eller följer 

det kulturella scenariot. När pornografin kommer till uttryck för det kulturella scenariot påverkas 

dessa tonåringar och ungdomar på så vis att de följer ramarna för sexualitet eftersom det finns en 

förväntan att de gör det. När pornografi har inslag av exempelvis våld så blir det problematiskt för en 

eller flera sexuella aktörer i en sexuell interaktion, eftersom en eller fler är utsatta för våldet. 

Detta betyder inte att pornografi i sig är någonting dåligt, då det finns både positiva och negativa 

sidor. Däremot bör sexuella aktörer, tonåringar och ungdomar främst, vara medvetna om att det 

finns en koppling mellan bilden som pornografi ger och inställningar till sexualitet. Mer kunskap om 

detta är även någonting som har önskats av ungdomar i tidigare studier (se 3.3). Slutsatsen för 

studiens implikationer är således att ungdomar vill prata mer om pornografi och det krävs för att de 

ska medvetandegöras om de problematiska sidor som porträtteras i pornografi. På så vis kan de få 

möjligheten att utveckla sina egna intrapsykiska skript, utan att inkludera de negativa sidorna som 

finns i pornografisk film och det kulturella scenariot.  

 

7.5 Relevans för socialt arbete 

Folkhälsomyndigheten redogjorde i sin undersökning om ungdomars sexualitet och hälsa för att 

skola, ungdomsmottagningar, hälso- och sjukvården samt socialtjänsten utgör viktiga arenor för att 

kunna utveckla det förebyggande arbetet för jämlika och jämställda förutsättningar när det gäller 

sexuell och reproduktiv hälsa (2017, s. 98). I anslutning till detta, och för att stärka kopplingen till 

socialt arbete, har fyra yrkesverksamma inom det sociala arbetets verksamhetsfält fått tagit del av 

studiens resultat och kommentera det utifrån deras yrkesroll och verksamhet (se bilaga 1). Vi har 

varit i kontakt med en socialsekreterare som utreder unga personer under 18 år, två kuratorer från 

en ungdomsmottagning, samt en ideellt verksam person från en Kvinnojour. 

En jourkvinna från Kvinnojouren betonade hur de, i sitt arbete, möter kvinnor som tvingats se  

på pornografi och att genomföra det som visas för att undvika bråk med partnern. Jourkvinnan 

betonade även det tidigare forskning visat att det finns en tydlig koppling mellan att konsumera 
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pornografi och begå sexuella övergrepp (se 3.3), och att det är relevant för jourkvinnor att vara 

medveten om dessa typer av sexuellt våld som en kvinna kan erfara.  

Kuratorerna från Ungdomsmottagningen hade liknande uppfattning om resultatet. De uppgav att 

denna typ av forskning alltid är av intresse, särskilt i de fall då en person söker hjälp till följd av sin 

pornografikonsumtion men också som en form av diskussionsunderlag. En av kuratorerna beskrev 

hur pornografikonsumtionen kan vara ångestrelaterad, fungera som ett självskadebeteende eller 

missbruk. Det kan även vara fog till en konflikt i en parrelation och leda till dålig självkänsla eller 

fysiska problem med könsorganen. På ungdomsmottagningen möter de problematiken några gånger 

per år och då oftast på kuratorernas initiativ, vilket de lyfter att det kan funderas över hur det 

kommer sig. Utifrån detta kommenterar kuratorerna att det är önskvärt med mer kunskap om 

pornografi då det nu saknas instrument att hantera denna sortens problematik och det kan leda till 

att man blir moralisk eller använder sig av sin egen erfarenhet. 

Socialsekreteraren uppgav att hen inte kommer i kontakt med pornografi, om det inte lyfts  

som oroande av skola. På myndigheten möter de unga med ett problematiskt förhållningssätt till sex 

och anser att all kunskap om sex, sexualitet och ungdomar är relevant för deras verksamhet. De 

bygger sin verksamhet på tidigare konstaterad kunskap, och om det framkommer mer resultat som 

visar på ett tydligt samband mellan sexualitet och pornografi, där pornografi är direkt skadligt skulle 

det vara relevant för utredarna samt deras utförare att arbeta med sexualitet ur ett pornografiskt 

perspektiv. 

Sammanfattningsvis dras slutsatsen utifrån de yrkesverksammas kommentarer att 

kunskap om pornografi och sexualitet samt förhållandet dem emellan är relevant för socialt arbete. I 

dagsläget arbetar de olika mycket med frågan i respektive verksamhet. På Kvinnojouren och 

Ungdomsmottagningen möter de frågan om pornografi ett par gånger om året, medan 

socialsekreteraren uppger att det krävs mer forskning innan pornografi som ett perspektiv kan 

implementeras i deras verksamhet.  

 

7.6 Kritisk reflektion  

7.6.1. Metoddiskussion 

Tidigare forskning om pornografi återfinns inom flera olika discipliner. Utöver socialt arbete återfinns 

forskning även inom disciplinen för psykologi och disciplinen för medicin. Det kan innebära att 

studierna har haft en annan utgångspunkt än forskning publicerad inom disciplinen för socialt arbete. 

Bedömningen var dock att dessa studier fortfarande var relevanta då de bidrog till att ge en 

helhetssyn på relationen mellan pornografi och ungdomar som kunde vara användbar i det sociala 

arbetet och i vidare forskning inom fältet. 

De flesta bristerna i studien var främst kopplade till operationaliseringen av begrepp. Vi upptäckte 

tidigt att det var väldigt svårt att operationalisera begreppen som rör ramarna för sexualitet utifrån 

teorin, eftersom de inte var tydligt definierade av Simon och Gagnon (1986/2005). Precisionen 

kommer snarare från senare forskning som utvecklat begreppen vidare med tydligare exempel. 

Sekundärkällorna har på så vis givit mycket mer förståelse till teorin om sexuella skript än 

primärkällorna. Utöver det innefattar varje sexuell ram så mycket att det är svårt att tydligt definiera 

exakt vad de innebär. Detta kan ha varit en konsekvens av den socialkonstruktionistiska grund som 

teorin utgår ifrån, där operationalisering inte är lika viktigt som inom positivistisk forskningstradition. 

Den kvalitativa grund som socialkonstruktionismen oftast utgår ifrån ger även en bättre grund att 
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utreda begreppens innehåll (Sohlberg & Sohlberg 2013, ss. 261-262, 274), vilket hade kunnat vara en 

föregångare till denna studie. Till detta kan tilläggas att alla misstag kopplade till operationaliseringen 

har varit väldigt lärorika; att göra misstagen har varit en kunskapsprocess i sig. Webbenkäten kan 

beskrivas som ett resultat av en delvis lyckad och delvis mindre lyckad operationalisering av 

teoretiska begrepp, vilket även kan betraktas som ett kunskapsbidrag för framtida studenter, 

eftersom studien visat båda sidor av operationaliserings-myntet. Sammanfattningsvis hade det blivit 

en tydligare studie om valet gjorts att fokusera på att operationalisera ett begrepp, istället för fem, 

och undersöka studenternas attityd gentemot det, men att misstagen kopplade till metodvalet även 

har varit väldigt lärorikt. 

I koppling till operationaliseringsprocessen går det att diskutera valet av studiens övergripande 

forskningstradition, där problematiken med att använda socialkonstruktionistisk teori och 

positivistisk metod har varit mest tydlig. Undersökningen har baserats på socialkonstruktionistisk 

teori och undersöker attityder, vilka båda är konstruerade (ontologiskt konstruktionistiska) men 

använder sig av kvantitativ metod, vilket tillhör en positivistisk forskningstradition där direkt 

observerbara (ontologiskt objektivistiska) fenomen i större drag studeras. Eftersom attityder är 

konstruktionistiska i sin natur så kan en attitydundersökning inte få fram en objektivistisk sanning, 

utan enbart vad respondenterna själva uppfattar om deras upplevelser (Sahlin 2013, ss. 131-140). 

Med detta resonemang kan studiens resultat exempelvis innebära att respondenternas egen 

sexualitet har påverkats mer, eller mindre, av pornografisk film än vad de själva har uppfattat. Det 

kan även ha varit svårt att redogöra för hur mycket pornografisk film har påverkat ens sexualitet, då 

det samverkar med andra faktorer. Detta exempel illustrerar ett problem med att inkorporera två 

forskningstraditioner i studiens bas: att uppnå kausalitet eller förståelse för sociala konstruktioner, 

positivismens respektive socialkonstruktionismens främsta mål, blir väldigt svårt när 

socialkonstruktionistiska begrepp undersöks utifrån positivistisk metod (Sohlberg & Sohlberg 2013, 

ss. 262, 274). Däremot etablerade denna kombination en grund som kunde besvara studiens 

frågeställningar, eftersom två av dem var av deskriptiv art, och en sökte efter korrelerande samband. 

Teorin kunde i sin tur bidra med en djupare förståelse av den statistik som studien presenterat. 

Studiens positivistiska frågeställningar har till  viss del kunnat besvaras, men svaren för respektive 

forskningstradition hade varit tydligare om studien hade utformats under en av traditionerna, istället 

för båda. 

Mot denna bakgrund reflekterar vi kring vad Månsson (2012, s. 34) sagt, om att 

socialkonstruktionistiska perspektiv på fenomen bör studeras med just socialkonstruktionistiska 

metoder, i stora drag är sant. Vi har uppfattat att det finns en stor komplexitet i att operationalisera 

socialkonstruktionistiska begrepp till kvantitativ metod. Studien är ett bevis på att det är möjligt, men 

även en indikator på att det borde ha gjorts i en mer fokuserad omfattning, exempelvis, som nämnts 

tidigare, hade det varit att föredra att undersöka och operationalisera enbart ett begrepp under 

ramarna för sexualitet. Vår slutsats kring forskningstradition är att det har gått att använda 

kvantitativ metod för socialkonstruktionistiska perspektiv på fenomen, men att detta var en svår 

process och borde ha gjorts i mindre omfattning, med en större medvetenhet om de metodologiska 

problem som detta inneburit: operationalisering är svårt och forskningstraditionernas främsta mål är 

svåra att uppnå. 

Vad gäller själva webbenkäten har det också funnits brister kopplade till metoden som bör pekas 

ut. Det första vi vill beröra är pilotundersökningens genomförande, där det fanns två problem. Det 

första var att ingen analys av pilotundersökningen gjordes. En faktoranalys hade kunnat ge oss ökad 

kunskap om påståendenas kollinearitet och validitet och detta gjorde att många påståenden som inte 
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mätte studiens frågeställning gick igenom granskningen, där konsekvensen blev att validiteten i 

studiens index inte ökade lika mycket som de kunde ha gjort. Det andra problemet var att varje 

respondent i pilotundersökningen var en individ som vi personligen var bekanta med. För att ge dem 

full anonymitet från att vi skulle kunna identifiera deras svar erbjöds de att förfalska sina 

bakgrundsfaktorer. Detta problem kopplades till pilotundersökningens reliabilitet, och konsekvensen 

var att studiens validitet minskade, eftersom det inte gick att observera resultatet utifrån 

bakgrundsfaktorerna (Barmark 2009, ss. 69-71; Bryman 2016, s. 168). Erfarenheten från detta 

moment säger att pilotundersökningen skulle ha genomförts på en grupp som vi inte var bekanta 

med, för att slippa tampas med frågan om deras anonymitet, och framförallt att dess resultat skulle 

ha analyserats för att öka studiens validitet. Kanske hade problemet med operationaliseringen av 

påståenden upptäckts redan då, och de tolv påståenden som exkluderades ur indexen hade kunnat 

bearbetats innan de skickades ut till studiens population. 

Den andra bristen kopplad till webbenkäten var att den inte var byggd för att motverka 

svarsmodeller. Detta var egentligen inte ett medvetet val, eftersom metodvalet upptäcktes efter att 

webbenkäten hade skickats ut. Det var en metodologisk miss som ökar antalet ytterlighetsvärden och 

sänker reliabiliteten. 

Den tredje bristen var att i tidigare studier som undersökt individers förhållande till pornografi har 

en viktig bakgrundsfaktor varit vilken sorts pornografi de konsumerar. Detta diskuterades i 

konstruktionen av webbenkäten, men exkluderades då vår upplevelse var att det var svårt att 

förklara för respondenterna vad varje kategori skulle ha inneburit. Vår bedömning var även att denna 

fråga var av mer privat karaktär än de andra bakgrundsfaktorerna, vilket skulle kunna leda till ett 

större externt bortfall då respondenterna inte skulle vilja svara på webbenkäten eftersom den 

uppfattades som privat. Vidare har även sexuell läggning diskuterats om det borde varit med, men 

har exkluderats som en bakgrundsfaktor då det inte varit av signifikans i tidigare studier. 

Kopplat till bakgrundsfaktorerna bör dikotomiseringen av dem diskuteras, då det finns både 

metodologiska och etiska svårigheter som behöver nämnas. Dikotomiseringen minskade antalet 

kategorier, och det blev då svårare att finna om vissa respondenter som tillhör en kategori har en 

tydlig åsikt; korrelationskoefficienten kopplad till bakgrundsfaktorerna försvagas genom breda 

grupper. Dikotomiseringen gjorde även att resultatet blir mer generaliserat. Även om 

generaliseringar är ett av målen inom kvantitativ metod, så kan de bli missvisande när de är breda 

och saknar tydliga kategorier. För att exemplifiera med religion: att slå ihop alla religioner var en 

lösning som egentligen var för enkel för en fråga som innehåller mycket mer komplexitet. I stora drag 

säger dikotomiseringen “ateism mot religion” och en sådan generalisering saknar precision. Hur lik är 

en kristen och en buddhist? Förmodligen finns det skillnader kopplat till pornografi och sexualitet 

beroende på vilken religion respondenten tillhör, som studien inte har kunnat uttala sig om på grund 

av detta metodval. Däremot hade det varit ett annorlunda problem om dikotomiseringen inte hade 

skett, eftersom de grupper som slogs ihop var så små i förhållande till populationen att en 

generalisering utifrån detta låga antal hade varit mindre tillförlitligt. Vår bedömning var att dikotoma 

bakgrundsfaktorer gav ett svar som kunde generaliseras, även om det inte gav en helt rättvis bild. 

Om svarsantalet hade varit större hade det gått att mer tillförlitligt generalisera 

bakgrundsfaktorerna. 

Den fjärde och sista bristen var att det är möjligt att webbenkäten inte har lästs som den var 

tänkt: antingen att påståendena har tolkats på ett annat sätt än vad som var syftet, eller att de 

tolkade påståendena olika. För att undvika olika tolkningar av påståendena inleddes varje avsnitt 

med en beskrivande text, men det har inte gått att säkerställa att alla respondenter har läst 
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beskrivningen. Varje svarsvärde har definierats för att underlätta för respondenten vid svarandet av 

enkäten, men det är fortfarande möjligt att två respondenter graderar samma värde olika. Det kan 

även vara så att respondenterna inte har svarat som de själva tror, utan som de trodde är “korrekt” 

eller som de trodde att vi ville att de skulle svara utifrån hur påståendena var ställda. För att undvika 

detta har värdering i påståendena exkluderats i största möjliga mån. 

Vad gäller det totalindex (se 6.5) som motsvarar studiens första frågeställning, har den inte varit 

helt representativ för att mäta ramarna för sexualitet. För att besvara denna frågeställning fanns det 

två sätt att presentera detta totalindex. Den ena var att slå ihop varje variabel kopplad till index 

Aktörer, Agerande och Situationer, medan den andra var att slå ihop indexens sammanlagda värde. 

Ingen av dessa tillvägagångssätt var fullständigt representativ för frågeställningen, då den första 

metoden överrepresenterar Situationer, som var kopplad till fem påståenden, mot Agerande, som 

var kopplad till två påståenden. Däremot visar den respondentens inställning till varje påstående. 

Den andra metoden var mer representativ för hur webbenkäten var planerad, men värdet 

representerade respondentens sammanlagda inställning sämre än den förre. Tillvägagångssätten gav 

snarlika svar, med en medianskillnad på en poäng (34 mot 33). Det första tillvägagångssätet 

bedömdes vara mer representativt för respondentens inställning. Det bästa tillvägagångssättet hade 

varit om antalet valida påståenden per område var lika många; båda index hade då representerat 

samma värden. En mer välutvecklad webbenkät hade således kunnat representera bägge versioner 

av det slutliga indexet. 

Som bedömning kring studien som helhet, har objektivitet eftersträvats, även om det är omöjligt 

att uppnå (Sohlberg & Sohlberg 2013, s. 263). Resultatet är alltid en tolkning gjord av studiens 

forskare, som i detta fall har representerats av två studenter som tillhör de två binära 

könsidentiteterna man och kvinna, som även har bidragit med varsitt perspektiv på pornografi. Både 

könsidentiteten och olika perspektiv på pornografi bidrar till att minska en snedvriden tolkning av 

resultatet. Dessa två subjektiva bilder har utmanat den andres bild för att försöka nå en mer objektiv 

bild i formuleringen av våra påståenden, samt i tolkningen av resultatet. 

Den avslutande reflektionen rör vad som nämndes i slutet av avsnittet om validitet och reliabilitet: 

resultatet är inte starkare än dess svagaste del (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen (2010, s. 102). Mot 

bakgrund av vad som sagts under detta avsnitt blir detta tydligt, då varje brist har minskat arbetets 

kvalitet, och vissa brister har varit svåra att åtgärda. Utifrån detta har lärdomen dragits att arbetets 

grund är bland de mest centrala delar av att skapa en studie med god kvalitet. Om någonting behöver 

poängteras så är det vikten av noggrannhet i förarbetet. Ett gott förarbete tar tid, som senare i 

arbetets gång till stor del tjänas in, då färre brister resulterar i färre metodval för att åtgärda dem. 

Slutresultatet blir således en studie som tar lite längre tid, men är av mycket högre kvalitet. 

7.6.2 Bortfall 

Av 761 studenter i urvalet var det 181 som svarade, varav 178 svar har använts i studiens resultat och 

analys, vilket resulterade i en svarsfrekvens på 23%. Enkäten skapades med hjälp av Google Forms 

och studenterna tog del av den via en länk som skickades till dem per mail eller via deras 

programsida. Tre programansvariga tillät att en påminnelse via e-post fick skickas till deras studenter 

efter halva tiden, men till det fjärde programmet fick ingen påminnelse skickas. Användandet av 

Google Forms innebar att möjligheten att se vilka som svarat på enkäten eller inte, inte fanns. Det var 

heller inte möjligt att se vem som påbörjade enkäten, men inte avslutade den och på så vis göra 

riktade påminnelser, vilket är en funktion som Survey & Report erbjuder. Med det sagt, så försäkrade 

det respondentens anonymitet då inga svar kunde härledas till en specifik student.  
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En faktor till det stora bortfallet kan ha varit undersökningens ämne och karaktär. Även om 

skiftningar skett där ungdomar vill prata mer om sexualitet och pornografi, kan det fortfarande anses 

som något privat av många (Ahlin & Stigberg 2016, s. 26). Det finns en risk att de som deltagit i 

enkäten har ett eget intresse i pornografifrågan, vilket kan innebära att den representerade 

population är snedfördelad jämfört med om alla i respondentgruppen hade svarat på enkäten. 

En liten snedfördelning rör kvinnor och mäns svarsfrekvens: majoriteten av de svarande var 

kvinnor (77,5%, n=138) medan minoriteten var män (22,5%, n=40). Jämfört med uppskattningen som 

gjordes inför undersökningen (70% kvinnor, 30% män, se 5.2) skiljde sig representativiteten mellan 

könen med 7,5 procentenheter. Denna skillnad bedömdes vara låg, vilket indikerar att män och 

kvinnor i stora drag svarade i samma utsträckning. Med föregående styckes motivering kan denna 

låga skillnad vara kopplad till att män i större grad upplever att pornografi är en privat fråga, eller att 

kvinnor i större grad har ett eget intresse i pornografifrågan. Däremot har uppskattningen av 

könsfördelningen enbart betraktats som en indikator, inte en faktor. Det är även möjligt att något av 

könen har avbrutit sina studier oftare än det andra vid studiens universitet, vilket skulle kunna tala 

för att studiens könsfördelning är mer, eller mindre, representativ men detta har inte varit möjligt att 

presentera detta på grund av anonymitetsskyddet. 

På enkätundersökningens första sida presenterades antalet avsnitt och påståenden i enkäten som 

utgjorde 7 avsnitt och 46 påståenden, vilket under pilotundersökningen upplevdes som många frågor 

att svara på. Respondenterna uppmanades även att fylla i enkäten vid ett tillfälle då de kunde fylla i 

den i lugn och ro, vilket kan ha inneburit att den fallit i glömska i de fall respondenten inte hade 

möjlighet att svara när den först mottog enkäten.  

 

7.7 Slutsats 

Respondentgruppen visade på spridda uppfattningar om huruvida pornografisk film anger ramarna 

för sexualitet, men där en majoritet av dem uppgav att de delvis instämde med påståendet. 

Resultatet visade även att det fanns variationer i dessa uppfattningar vad gäller könsidentitet, 

nuvarande pornografikonsumtion, ålder vid pornografisk debut, samt svensk- eller utlandsfödda 

föräldrar. Där kvinnor, lågkonsumenter, högre ålder vid pornografisk debut, samt respondenter med 

svenskfödda föräldrar upplevde i högre grad att pornografisk film anger ramarna för sexualitet än 

män, högkonsumenter, lägre ålder vid pornografisk debut, och respondenter med utlandsfödda 

föräldrar upplevde. 

Vad gäller respondenternas uppfattning om att pornografisk film påverkat deras egen sexualitet 

visade resultatet en spridning även här. Majoriteten av respondenterna tog helt eller delvis avstånd 

från påståendet och upplevde därmed inte pornografisk film påverkat deras egen sexualitet. 

Korrelationsanalyser fann inga skillnader i uppfattningarna beroende på respondenternas 

bakgrundsfaktorer.  

Tolkningen av resultatet var att respondenterna delvis upplever att pornografisk film ger en bild 

av ramarna för sexualitet, men att majoriteten upplevde att de själva inte påverkas av det. Detta 

stämmer överens med analysen utifrån sexuella skript, där kulturella scenarier och intrapsykiska 

skript inte helt går i linje med varandra (se 7.3). Att majoriteten av respondenterna upplevde att 

pornografisk film anger ramarna för sexualitet överensstämmer även med tidigare kvalitativ 

forskning (se 7.2). På grund av den låga svarsfrekvensen bör resultatet inte generaliseras utifrån vad 

studenter, kvinnor, män, låg- och/eller högkonsumenter anser överlag. 
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Slutsatsen av studiens implikationer var att tonåringar och ungdomar har mindre utvecklade 

intrapsykiska skript eftersom de har mindre åldersbaserad sexuell erfarenhet än äldre grupper. Detta 

kan göra att de är mer mottagliga för kulturella scenarier, som i denna studie motsvaras av budskap 

som pornografi sänder. Ungdomar vill ha mer kunskap, och för att de ska utvecklas som sexuella 

aktörer med positiva egenskaper, behöver de medvetandegöras om problematiska sidor inom 

pornografi. 

 

7.8 Förslag till vidare forskning  

Avslutningsvis föreslår vi två olika inriktningar för fortsatt forskning på området. Den första 

inriktningen bör fokusera på att utveckla teorin om sexuella skript för att göra den tydligare, genom 

att undersöka ett skript eller begrepp i taget, då det blev oss övermäktigt att använda samtliga 

begrepp för denna form av studie. Forskningen kan fokusera på att definiera respektive begrepp 

tydligare genom exempelvis kvalitativa intervjuer, för att komma till djupare insikt kring begreppen. 

Den andra inriktningen kommer ifrån diskussionen som fördes kring studiens implikationer. 

Frågan som ställdes var: hur skulle denna studie se ut om den genomfördes på en yngre publik, som 

är lättare att påverka genom pornografi och har mindre åldersbaserad erfarenhet? En studie kring 

detta skulle kunna ge en tydligare bild av hur intrapsykiska skript formas av kulturella scenarier hos 

individer som är i ett tidigt stadie av att utveckla sina intrapsykiska skript. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrev och sammanfattat resultat till yrkesverksamma 

Syftet med vår studie var att undersöka ifall studenter upplever att pornografisk film ger en bild av 

hur man bör se ut och vara som sexuell aktör, vad man bör vara villig att göra sexuellt och vilka 

situationer som är acceptabla för sexuella möten till allmänheten, men också deras upplevelse av att 

det har påverkat deras egen sexualitet.  

Vårt resultat utgår från 178 enkätsvar där 78% kvinnor och 70% var 26 år eller yngre. Majoriteten 

hade svenskfödda föräldrar, var icke-troende och i en relation. 97% hade haft sin samlagsdebut och 

95% hade någon gång tittat på pornografisk film varav 40% konsumerade pornografisk film någon 

gång i månaden eller oftare. Resultatet visade att män konsumerade pornografi mer regelbundet än 

kvinnor, och att de började konsumera pornografi aktivt vid en yngre ålder än kvinnor då 

medelåldern för män var 14,5 år och medelåldern för kvinnor var 18 år.  

Det sammantagna resultatet visade att studenterna delvis upplever att pornografisk film sänder 

budskap till allmänheten om sexualitetens aktörer, agerande och situationer. De instämde helt med 

att pornografisk film ger en bild av vilka handlingar som man förväntas bli upphetsad av och vilka 

som man förväntas göra.  

Vad gäller deras upplevelse av att pornografisk film har påverkat dem själva så var resultatet splittrat. 

49% tog helt eller delvis avstånd från dessa frågor, och 43% instämde helt eller delvis medan 8% 

varken tog avstånd eller instämde.  

Övriga resultat visade att studenterna inte upplevde att pornografisk film gav en bild av att  

sexbör ske med samtycke mellan parterna. De upplevde också att pornografisk film gav bilden att 

syftet med sex var för njutningens skull, främst för att tillfredsställa sin partner men också sig själv. 

De upplevde inte att pornografisk film gav en bild av att sex bör ske när man är kär eller i syfte för att 

bilda familj. Analys visade även att män samt regelbundna konsumenter av pornografisk film inte 

upplevde att det sände ett budskap i lika stor utsträckning som kvinnor eller de som konsumerade 

pornografisk film mer sällan.  

 

Våra frågor: 

Vad är dina tankar om resultatet utifrån din yrkesroll? 

Är frågan om pornografi något ni möter i er yrkesroll/verksamhet?  

Är kunskap om pornografi relevant för det sociala arbetet som sker på er arbetsplats? Om ja, på 

vilket sätt? 

Vad kan det här resultatet bidra med i er verksamhet? 

Skulle det vara av nytta för ert yrke/er verksamhet att undersöka mer om pornografi? 
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Bilaga 2: Informationsbrev och enkät 

 

Hej!  

Vi är två socionomstudenter som just nu skriver vår kandidatuppsats. Vi gör en enkätstudie med 

syftet att undersöka studenters attityd till pornografisk film och sexualitet och vi skulle uppskatta om 

ni vill hjälpa oss genom att fylla i den. Den är uppbyggd med påståenden som man får ta ställning till 

och tar cirka 10-15 minuter att fylla i. Det kan vara bra att ha tid och rum att känna efter inför 

respektive påstående.   

 

Enkäten är helt anonym och genom att skicka in dina svar samtycker du till att de får användas i vår 

uppsats. Närmare detaljer finns på enkätens första sida. Ni är välkomna att höra av er till 

nedanstående mailadresser om ni har några frågor!  

 

Ni hittar enkäten här: https://goo.gl/forms/5KcOEFHIxMvsfCPF2    

 

Tack på förhand!  

Sami Mäkinen & Ofelia Ollila 

samma191@student.liu.se & ofeol708@student.liu.se   

https://goo.gl/forms/5KcOEFHIxMvsfCPF2
mailto:samma191@student.liu.se
mailto:ofeol708@student.liu.se


2018-11-05 En undersökning om studenters attityd till pornografi och sexualitet

https://docs.google.com/forms/d/1U-xyBaVgS_8RT-SKskLcCIkitU31gVLXpma9RIhsFk8/edit 1/7

En undersökning om studenters attityd till pornografi
och sexualitet
Syftet med denna studie är att undersöka studenters attityder till pornografi samt ifall man upplever 
att pornografin har påverkat sin egen sexualitet. Enkäten inleds med ett avsnitt med bakgrundsfrågor 
och fortsätter sedan med 5 avsnitt som handlar om vilket budskap du uppfattar att pornografi ger till 
allmänheten. Det sista avsnittet handlar om hur du upplever att pornografi har påverkat dig själv. 
Sammanlagt består enkäten av 46 frågor uppdelat i 7 avsnitt och tar mellan 10 och 15 minuter att 
svara på.

Enkäten är helt anonym och vi kommer inte att veta vilka svar som tillhör vem. Vi kommer inte heller 
redovisa några enskilda svar. Vi kommer att anonymisera resultatet ytterligare genom att inte 
namnge vilket universitet eller vilka program som vi har skickat enkäten till. Genom att klicka på 
"skicka" i slutet så samtycker du till att dina svar får användas av oss i vår uppsats. 

Om du har några frågor går det bra att kontakta oss på mailadresserna nedan. 

Tack på förhand!  
Sami Mäkinen & Ofelia Ollila

Kontaktuppgifter: 
Sami Mäkinen 
samma191@student.liu.se

Ofelia Ollila 
ofeol708@student.liu.se

*Obligatorisk

Bakgrund

1. Könsidentitet *
Markera endast en oval.

 Icke-binär

 Kvinna

 Man

2. Ålder (år) *

3. Civilstånd *
Markera endast en oval.

 En partner

 Flera partners

 Singel

4. Är dina föräldrar födda i ett annat land än Sverige? *
Markera endast en oval.

 Ja, en förälder

 Ja, båda

 Nej

mailto:samma191@student.liu.se
mailto:ofeol708@student.liu.se
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5. Tillhör du någon trosuppfattning/religion? *
Markera endast en oval.

 Nej

 Kristendom

 Islam

 Judendom

 Buddhism

 Hinduism

 Övrigt: 

6. Har du haft samlag? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

7. Om ja, hur gammal var du vid första tillfället?

Bakgrunds
Pornografi kan vara olika typer av material som innehåller ett sexuellt budskap. Vi har valt att 
avgränsa oss till pornografisk film, det kan exempelvis vara pornografiska filmer eller videoklipp som 
en köper eller tittar på via pornografiska hemsidor. 

8. Har du tittat på pornografi? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

9. Om du aktivt tittar eller har tittat på
pornografi, vid vilken ålder började du aktivt
titta på pornografi?

10. Välj det alternativ som bäst överensstämmer med din nuvarande pornografikonsumtion *
Markera endast en oval per rad.

Jag tittar inte
på pornografi

Någon/några
gånger om

halvåret

Någon/några
gånger i månaden

Varje
vecka

Varje
dag

Hur ofta tittar du
på pornografi?

Vilka är de sexuella aktörerna?
Avsnittet syftar till att undersöka ifall pornografi ger en bild av både vem man själv bör vara, och vem 
den andre bör vara i en sexuell situation. 
 
Här är vi intresserade av vad du upplever att pornografisk film skickar för budskap till allmänheten. 
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11. Pornografi ger en bild av... *
Markera endast en oval per rad.

Tar helt
avstånd

Tar
delvis

avstånd

Varken tar
avstånd eller
instämmer

Instämmer
delvis

Instämmer
helt och
hållet

Vet
ej/Vill ej
uppge

... hur människor
bör se ut för att
vara sexuellt
attraktiva
... hur människor
bör bete sig för
att få ha sex
... att människor
bör attraheras
sexuellt av det
biologiskt
motsatta könet
... att människor
bör attraheras
sexuellt av
någon med
samma etnicitet
... att människor
bör attraheras
sexuellt av
någon med
samma
trosuppfattning
... vilka
åldersgrupper
som bör vara
sexuellt
attraherade av
varandra

Var har människor sex i pornografi?
"Var" handlar om ifall pornografi ger en bild av att platsen för sex spelar roll. 
 
Här är vi intresserade av vad du upplever att pornografisk film skickar för budskap till allmänheten. 

12. Pornografi ger en bild av... *
Markera endast en oval per rad.

Tar helt
avstånd

Tar
delvis

avstånd

Varken tar
avstånd eller
instämmer

Instämmer
delvis

Instämmer
helt och
hållet

Vet
ej/Vill ej
uppge

... att människor
bör ha sex i en
privat miljö
... att människor
bör ha sex på
offentliga platser
... att vilken plats
de befinner sig
på spelar roll för
om sex ska
kunna ske
Pornografi ger
människor en
större frihet till att
ha sex på olika
platser

Hur har människor sex i pornografi?
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Avsnittet handlar om att undersöka ifall pornografi ger människor en bild av hur de bör ha sex med 
varandra. Det kan exempelvis handla om ställningar, rollspel, olika former av sex såsom penetrations- 
eller oralsex eller andra sexuella handlingar.  
 
Här är vi intresserade av vad du upplever att pornografisk film skickar för budskap till allmänheten.

13. Pornografi ger en bild av... *
Markera endast en oval per rad.

Tar helt
avstånd

Tar
delvis

avstånd

Varken tar
avstånd eller
instämmer

Instämmer
delvis

Instämmer
helt och
hållet

Vet
ej/Vill ej
uppge

... vilken/vilka
handlingar som
är sexuellt
upphetsande
... vilken/vilka
sexuella
handlingar
människor bör
vara villiga att
göra
... att sex ska
ske med
samtycke mellan
parterna

När har människor sex i pornografi?
"När" syftar till ifall människor upplever några förväntningar på när de ska känna lust, upphetsning och 
vara sexuella.  
 
Här är vi intresserade av vad du upplever att pornografisk film skickar för budskap till allmänheten.

14. Pornografi ger människor en bild av... *
Markera endast en oval per rad.

Tar helt
avstånd

Tar
delvis

avstånd

Varken tar
avstånd eller
instämmer

Instämmer
delvis

Instämmer
helt och
hållet

Vet
ej/Vill ej
uppge

... i vilken/vilka
situationer
människor bör
känna sexuell
lust
... vilken tid på
dygnet de bör ha
sex
... hur många
gånger per
vecka de bör ha
sex
... vid vilken
ålder de bör ha
haft sin sexdebut

Varför har människor sex i pornografi?
Avsnittet syftar till att undersöka om pornografi ger människor en bild av varför människor bör ha sex. 
 
 
Här är vi intresserade av vad du upplever att pornografisk film skickar för budskap till allmänheten.
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15. Pornografi ger människor en bild av... *
Markera endast en oval per rad.

Tar helt
avstånd

Tar
delvis

avstånd

Varken tar
avstånd eller
instämmer

Instämmer
delvis

Instämmer
helt och
hållet

Vet
ej/Vill ej
uppge

... att människor
bör ha sex när
de är kära
... att människor
bör ha sex för
njutningens skull
... att människor
bör ha sex för att
skaffa barn
... att människor
bör ha sex för att
tillfredsställa sig
själva
... att människor
bör ha sex för att
tillfredsställa sin
partner

I vilken grad har pornografi påverkat din sexualitet?
Avsnittet syftar till att undersöka om du upplever att pornografi har påverkat din sexualitet. 
 
Här är vi intresserade av hur du upplever att pornografisk film har påverkat dig och ditt sexuella 
handlingsmönster.
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16. Jag upplever att pornografi... *
Markera endast en oval per rad.

Tar helt
avstånd

Tar
delvis

avstånd

Varken tar
avstånd eller
instämmer

Instämmer
delvis

Instämmer
helt och
hållet

Vet
ej/Vill ej
uppge

... givit mig en
bild av hur jag
bör se ut för att
vara sexuellt
attraktiv
.... givit mig en
bild av hur jag
ska bete mig för
att få ha sex
... givit mig en
bild av vem jag
bör attraheras av
sexuellt
... normaliserar
att sex kan ske
på andra platser
än i en privat
miljö
... givit mig en
bild av att vilken
plats man
befinner sig på
spelar roll för att
sex ska kunna
ske
... givit mig en
bild av vilka
sexuella
handlingar jag
bör vara villig att
göra
... inspirerar mig
att prova olika
sorters sexuella
handlingar
... gjort mig
bekväm att prova
olika sorters
sexuella
handlingar
... givit mig en
bild av hur ofta
jag bör ha sex
... givit mig en
bild av vid vilken
ålder jag bör ha
haft min
sexdebut
... givit mig en
bild av varför jag
bör ha sex

Tack för din medverkan!

Genom att klicka på "skicka" samtycker du till att dina svar får användas i vår studie.  
 
Om du har några frågor kan du kontakta oss på samma191@student.liu.se och/eller 
ofeol708@student.liu.se. 

mailto:samma191@student.liu.se
mailto:ofeol708@student.liu.se


 

 

En undersökning om studenters attityd till pornografisk film och sexualitet - frekvens 

Antal respondenter:   761 personer 

Antal svar:    181 personer 

Svarsfrekvens:    23,8% 
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