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Sammanfattning: 
 
Pornografi är idag ett utbrett fenomen och dygnet runt har alla svenskar med 
internetuppkoppling och en mobiltelefon fri tillgång till pornografiskt material. I 
Folkhälsomyndighetens (2017) rapport uppger 87 % av unga män och 48 % av unga kvinnor i 
Sverige att de frekvent konsumerar pornografi. Samtidigt beskrivs pornografin bli mer 
våldsam och upprätthåller destruktiva könsstrukturer som motverkar ett jämställt samhälle. 
Stora delar av forskningen om pornografi har män som studieobjekt och vår studie syftar 
därför till att undersöka tio kvinnors perspektiv på pornografi. Vår studie undersöker explicit 
unga, porrkonsumerande kvinnors attityder till pornografi och de könsstrukturer som existerar 
i pornografin. Vidare undersöker vi om kvinnorna upplever att dessa föreställningar om kön 
påverkar deras egen sexualitet.  
 
Uppsatsen är en kvalitativ intervjustudie med en induktiv, konventionell innehållsanalys som 
ansats. Teorierna som används är Hirdmans teori om könsmaktsordningen, Gagnon & Simons 
teori om sexuella skript samt Banduras teori om social inlärning.  
 
Resultaten visar att kvinnornas attityder till pornografi är tätt sammanflätat med de 
könsstrukturer som de upplever återspeglas i pornografin. Många av intervjupersonerna 
upplever negativa eller ambivalenta attityder till pornografi därför att den upplevs våldsam, 
misogyn och objektifierande. Vidare upplever majoriteten av intervjupersonerna att 
könsstrukturerna i pornografin har påverkat deras egen sexualitet i form av ökad 
kroppsmedvetenhet, förskjutna sexuella gränser och svårigheter att säga nej till vissa sexuella 
praktiker. Resultatet visar även att många av intervjupersonerna upplever att andras 
konsumtion av pornografi påverkat deras sexualitet i form av förväntningar, dominans och 
våldsutsatthet.  
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1. Inledning 
Dygnet runt har alla svenskar med internetuppkoppling och tillgång till mobil, surfplatta eller 
dator fri tillgång till pornografi. Pornhub, som är den största gratissiten för 
mainstreampornografi innehåller sådan mängd porr att det skulle ta 48 år att titta igenom allt 
(Nath & Beard, 2019). Folkhälsomyndigheten (2017) presenterade i maj 2019 en 
befolkningsundersökning om svenskars sexuella och reproduktiva hälsa. Resultatet visar att 
87 % av männen i Sverige mellan 16-29 år konsumerar pornografi frekvent. Samma siffror för 
kvinnor är 48 %. 
 
Margaret Mead, antropolog och feminist, intresserade sig i sin forskning på att undersöka 
könsroller och sexualitet i olika samhällen. Mead utforskade tre primitiva folkgrupper i Nya 
Guinea och hur föreställningar och performativitet gällande sexualitet, kvinnligt och manligt 
framträder (Mead, 1948). Grupperna hon studerade var “Arapesh”, “Mundgumor” och 
“Tchambuli”. Resultatet av Meads forskning är spännande därför att det underbygger och 
förstärker antaganden om kulturens betydelse för den “kulturella sexualiteten” eftersom 
grupperna hon studerade hade helt olika sätt att förhålla sig till varandra utifrån kön och 
utövandet av sexuellt beteende. Arapesh-folket uppfostrades till att vara jämlikar och 
sexualiteten uppfattades inte vara en sporrande makt mellan könen. Som en kontrast fann 
Mead hos Mundgumor-folket en aggressiv sexualitet där föräldraskap, i synnerhet moderskap 
knappt existerade. Mead förklarar att både män och kvinnor i Mundgumor-folket bäst kunde 
beskrivas som en “mycket våldsam och disciplinerad man” utifrån en västerländsk kontext. 
Hos Tchambuli-folket var kvinnan den dominerande parten och mannen den känslomässigt 
beroende parten (Mead, 1948: 291-293). Mead förkastar därmed ärftligt könsbundna sexuella 
beteenden och hänvisar till kulturen. Hade mänsklig sexualitet enbart berott på biologiska 
faktorer hade rimligtvis samtliga grupper haft liknande sexuella och könsmässiga beteenden.  
 
Dines (2011) menar att pornografins massiva och aggressiva utbredning har lett till att vi idag 
lever i vad hon kallar en “porrkultur”. Det innebär att pornografin har integrerats i 
västvärldens kultur och att populärkultur, böcker, musik och media blivit så pass sexualiserad 
och normaliserad att alla människor, frivilligt eller ofrivilligt, nås av dessa budskap och 
formar vårt sätt att förhålla oss till sex, sexualitet och varandra. Denna normalisering av 
hypersexualiserat material driver även på vad som produceras i pornografin eftersom 
“mjukporr” - alltså ljud, bilder och film med en diskret framtoning av något sexuellt, finns 
tillgängligt överallt. Detta leder följaktligen till att den porr som produceras nu och framåt 
sätter krav på att vara något “utöver det vanliga” och har till följd av detta blivit mer extrem 
och våldsam (ibid).  
 
En metaanalys av 22 studier från 7 olika länder visar signifikant samband mellan konsumtion 
av pornografi och sexuell aggression. Samma studie påvisar även att pojkar som regelbundet 
konsumerar pornografiskt material är mer benägna att ha negativa könsattityder (Wright et. al, 
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2016). Dessa resultat avseende konsumtion av pornografi och förändrat sexuellt beteende 
stärks av Waltmans (2014) och Farley et. al (2011) forskning. Konsumtion av pornografi 
beskrivs agera katalysator för att förstärka den negativa bilden av kvinnor och suddar därmed 
ut tydliga gränser för vad som klassas som våld (Waltman, 2014).  
 
Med bakgrund i tidigare stycken ser vi att pornografin är lättillgänglig, könsnormativ och stor 
del av den pornografi som produceras idag innehåller våldsinslag riktade mot kvinnor. Vi ser 
också att sexualisering av traditionella och normativa föreställningar om kön i pornografin 
kan försvåra målet om ett jämställt samhälle och leder till upprätthållandet av destruktiva 
könsstrukturer.  
 
Mycket av den forskning som finns tillgänglig avseende attityder och beteenden har pojkar 
och män som studieobjekt. Vi menar att kvinnliga perspektiv på eventuella konsekvenser av 
konsumtion, deras attityder till pornografi och pornografins betydelse för deras sexuella 
utveckling är viktiga för att skapa en mer komplett bild av pornografins betydelse i samhället. 
Vår förhoppning är att vår studie ska vara ett bidrag till att förstå om och hur kvinnors 
pornografikonsumtion upplevs påverka attityder och uppfattningar om pornografi som 
fenomen utifrån en diskussion om de könsstrukturer som pornografin presenterar. Vidare är 
det av intresse att undersöka om kvinnorna upplever att könsstrukturerna som presenteras i 
pornografin påverkat deras egen sexualitet.  

1.1 Syfte/frågeställningar  
Syftet med vår studie är att undersöka unga, porrkonsumerande kvinnors attityder till 
pornografin samt upplevelser av de könsstrukturer som reproduceras i pornografin. Vidare vill 
vi diskutera på vilka sätt dessa representationer av kön upplevs påverka deras egen sexualitet. 
Detta kommer att undersökas genom frågeställningarna;  
 

- Vilka attityder har unga, porrkonsumerande kvinnor till pornografi?  
- Hur resonerar unga, porrkonsumerande kvinnor kring de könsstrukturer som 

reproduceras i pornografin? 
- Hur upplever kvinnorna att dessa uppfattningar om kön påverkar deras egen 

sexualitet?  

1.2 Begreppslig referensram 

För att bättre förstå de centrala begrepp som genomsyrar arbetet beskriver vi nedan de 
definitioner vi använder i denna studie.  
 

2 



 

1.2.1 Pornografi  

Pornografi, som vanligtvis kortfattat brukar kallas för porr, används av människor i ett 
lustframkallande syfte och för individens erotiska tillfredsställelse. Vad som betecknar 
pornografi är just lustbestämda fantasier och begär. Pornografi kan ses som ett 
paraplybegrepp för olika kategorier och innehåll såsom mjukporr och pornografi med 
våldsamma inslag (NE.se, pornografi. 2019). 
 
Den pornografi som produceras och konsumeras i högst utsträckning är så kallat 
"mainstreampornografi". Det är i huvudsak denna typ av pornografi vi kommer att referera till 
genomgående i studien om inget annat anges och det är i huvudsak denna typ av pornografi 
som våra intervjupersoner konsumerar. Dessa filmer finns ofta lättillgängliga via 
pornografisidor på internet. Corsianos (2007: 865) definierar mainstreampornografi som ett 
material av sexuell natur vars syfte är att upphetsa konsumenten. Mainstreampornografi utgör 
majoriteten av det totala material som finns på marknaden eftersom den både är lättillgänglig 
och oftast gratis för konsumenten. Industrin tjänar pengar på att kunna erbjuda grövre eller 
mer specifikt material till betalande prenumeranter samt genom annonsplatser på hemsidorna 
(Nath & Beard, 2019). Vidare klargör Corsianos att denna typ av pornografi främst riktar sig 
mot heterosexuella män och för deras njutning. Detta synliggörs genom att kvinnan står i 
fokus i dessa typer av filmer och blir objektifierade genom hur de porträtteras. Några exempel 
på detta är att kvinnan ofta är smal och har bröstimplantat, rakade ben och könsorgan 
(Corsianos, 2007: 865). 

1.2.2 Sexualitet  

Sexualitet är ett vitt begrepp och kan uppfattas på flera olika sätt. I denna uppsats används 
begreppet baserat på Nationalencyklopedins (NE) och World Health Organizations definition 
då vi anser att de kompletterar varandra väl. Sexualitet definieras av NE som olika behov och 
handlingsmönster - dessa syns igenom bland annat fortplantningsbeteende och intima och 
emotionella relationer. NE belyser även att sexualitet är viktigt för att bekräfta varje 
människas könsidentitet och sexuella läggning, oavsett vilken detta gäller. Avslutningsvis 
klargör NE att sexualitet är någonting som också kan användas “i negativa syften”, 
exempelvis för att förnedra, kränka eller nedvärdera en annan människa (NE.se, sexualitet, 
2019). 
 
World Health Organizations (WHO) definition säger att sexualitet som något som är en del av 
varje individs personlighet och beteende, oavsett kön eller ålder. Sexualitet uttrycker och 
uppfattas bland annat genom tankar, fantasier, begär, och förhållanden. Varje människas 
sexualitet påverkas och formas av världen omkring henne. Detta visas genom en rad yttre 
påverkningar, exempelvis: biologiska, psykologiska, sociala, ekonomiska, historiska, 
religiösa, etiska och kulturella faktorer (WHO 2006: 5). 
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1.2.3 Könsstrukturer  

Könsroller beskriver traditionella föreställningar om kön som genom reproducering anses 
vara legitima beskrivningar av kvinnor och män. Könsroller avser sociala och kulturella 
skillnader mellan könen gällande beteende, normer, värderingar, resurser, makt och prestige 
(NE.se, könsroll. 2019). Könsstrukturer å andra sidan beskriver den struktur vilka könsroller 
legitimerats och bildar en hierarkisk ordning som bygger på manlig överordning och kvinnlig 
underordning (Hirdman, 1988), vilket genomsyrar samhället i allmänhet och pornografin i 
synnerhet. Majoriteten av mainstreampornografin anspelar på normativa föreställningar om 
kön vilket presenteras genom att kvinnan är underordnad och mannen är överordnad (Shor & 
Golriz, 2019; Bridges et al. 2010). Denna maktobalans demonstreras bland annat i 
pornografin genom våld, förnedring och verbala kränkningar riktade mot kvinnor av män.  
 

1.3 Disposition 

Upplägget på uppsatsen kommer att bestå av olika avsnitt som tydligt kommer att anges med 
huvudrubriker som möjliggör för läsaren att enkelt orientera sig i uppsatsens olika delar. Vi 
kommer även att använda oss av underrubriker till respektive avsnitt där vi fördjupar oss inom 
olika punkter som är av relevans till studien samt avsnittet den berör. 
  
Nedan presenteras avsnittet för tidigare forskning där vi redogör för diskursen av vårt aktuella 
ämne. Vidare presenteras de teoretiska ramverk där vi kommer att redogöra för teorierna som 
ska nyttjas i samband med den insamlade empirin samt hur dessa kommer att användas och 
tolkas. Metodkapitlet följer därefter som belyser vårt tillvägagångssätt och strategier vi använt 
oss av för att genomföra uppsatsen. Därefter inleder vi avsnittet för resultat och analys. I det 
avsnittet presenterar vi våra resultat från intervjuerna och analyserar dessa i ljuset av våra 
teoretiska val och den tidigare forskningen. Slutligen sammanfattar vi våra diskussioner och 
slutsatser. I samband med detta lägger vi även fram förslag till framtida forskning. 

2. Tidigare forskning 

I det här avsnittet har vi sammanställt den tidigare forskning som har betydelse för att förstå 
ämnet som ska studeras. Vi har valt att dela in forskningen i fem separata kategorier för att ge 
avsnittet struktur och en tydlig genomgång för de ingångar som är av relevans för självaste 
studien.  
 
Ordningen för avsnittet följer samma struktur som frågeställningarna. Ett tillägg i detta avsnitt 
för att sätta vårt fenomen i ett större teoretiskt sammanhang kommer att inledas med att 
redogöra för skilda perspektiv och åsikter som finns inom ramen för pornografi. Vidare lyfter 
vi fram hur forskningsfältet ser ut gällande könens attityder till pornografi och hur eventuella 
beteenden konstrueras till följd av pornografikonsumtion. Fortsättningsvis lyfter vi fram 
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pornografins innehåll samt hur könsstrukturer konstrueras och demonstreras i pornografin för 
att sedan diskutera påverkningsfaktorer som kan uppstå av porrkonsumtion på individers egna 
sexualitet. Vi avslutar avsnittet med en sammanfattning där vi positionerar oss själva och vår 
studie i förhållande till den tidigare forskningen.  

2.1 Skilda perspektiv på pornografi  

Delar av litteraturen har sedan pornografins utbredning och kommersialisering ställt sig starkt 
kritiska till vilka budskap pornografin förmedlar. Flera radikalfeministiska skribenter och 
forskare har diskuterat pornografins skadliga inverkan på kvinnor i ett patriarkalt samhälle 
(Dworkin, 2000: 20-28; Millet, 2012). En stor del av kritiken riktas mot att pornografin ofta 
beskrivs vara en fantasi eller att det klassas som fiktion med anledning av att kvinnorna som 
befinner sig i porrindustrin varken är fiktiva eller en fantasi. De är verkliga kvinnor av kött 
och blod och för att någon skall kunna konsumera pornogafi krävs det att någon annan 
exploateras. Att män lär sig att tända på kvinnor som förnedras, misshandlas och utsätts för 
annan degradering bidrar till det kollektiva förtrycket mot kvinnor som grupp och inte enbart 
för kvinnorna som befinner sig i porrindustrin. Pornografin beskrivs porträttera patriarkatets 
yttersta konsekvenser genom erotisering av maktrelationen mellan könen. Genom konsumtion 
reproduceras och cementeras föreställningar om kvinnlig underordning som bidrar till att hålla 
kvinnor förtryckta (Millet, 2012). Med andra ord menar radikalfeministiska forskare att en 
jämställd värld är en utopi som inte kan besannas i en värld där pornografin är normaliserad.  
 
Andra delar av forskningen lyfter fram alternativa tolkningar av pornografin synonymt med 
den kvinnliga frigörelsen. Många kvinnor upplever sig vara positiva till pornografi eller har 
åtminstone ett mer liberalt förhållningssätt än vad som ofta får representera de kvinnliga 
perspektiven i den allmänna debatten. Den positiva inställningen syftar till att sexualiteten 
frikopplats från äktenskap och barnafödande till att istället betraktas som autonom 
(Medierådet, 2006: 28). Vidare kritik, främst mot den radikalfeministiska diskursen om 
pornografi framhäver att moralisering och censur upprätthåller den traditionella synen på 
kvinnan som hjälplöst offer där mannen inte är något annat än ett vilddjur (Strossen, 1995). 
Kampen mot pornografi infantiliserar kvinnor och underbygger föreställningar om att kvinnor 
inte kan förhålla sig kritiskt till vad de konsumerar eller väljer att delta i för sexuella 
aktiviteter. Strossen argumenterar för att länder som är toleranta till erotiskt material och 
pornografi har åstadkommit större jämlikhet mellan könen än länder som är sexuellt 
repressiva (ibid). 
 
Queerfeminismen positionerar sig mot den heteronormativa beskrivningen av sexualitet som 
används inom den radikalfeministiska teoribildningen och beskrivningen av pornografin. 
Målet med queerfeminismen är att krossa den binära uppdelningen av kön och den 
heteronormativa förståelsen av sexualitet till att istället betraktas som flytande, öppen och 
tillåtande (Rosenberg, 2002: 100-102). Därmed ser inte queerfeminismen per se pornografi 
som ett uttryck för mäns våld mot kvinnor. Queerfeministisk teoribildning har dock fått kritik 
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för att man bortser från de faktorer som ligger till grund för strukturellt förtryck och 
hierarkiska ordning som präglar patriarkala samhällen (Ambjörnsson, 2006: 194-202).  

2.2 Attityder  

Flera studier menar att konsumtion av pornografi leder till sexistiska attityder och misogyni. 
Forskning visar att bland män så är höga doser av tidigt konsumerad pornografi associerat 
med negativa attityder till jämställdhet mellan könen (Hald, Malamuth & Langes, 2013: 635). 
Vidare uppvisar dessa män och pojkar mer fientlig inställning med sexuellt aggressiva inslag i 
sina verkliga sexuella relationer och sexistiska attityder gentemot kvinnor. Det har också 
bekräftats att tidig exponering för sexuellt medialt innehåll ökar risken för att utveckla lägre 
grad av progressiva attityder gentemot kvinnor (Brown & L’Engle, 2009; Tokunaga & Kraus, 
2016: 201). Det betyder att man upplever att traditionella könsroller inte är ett problem och 
man är inte heller positiv till utveckling för jämställdhet. 
 
Unizon, en riksorganisation för kvinno- tjej och ungdomsjourer lanserade i samarbete med 
Waltman (2016) en stor rapport på temat pornografi och prostitution. Rapporten beskriver 
samband mellan porrkonsumtion och prostitution samt kartlägger hur produktion, utbud och 
efterfrågan driver på utvecklingen av mer våldsam pornografi (ibid: 32-40). Den tydligaste 
kopplingen som görs mellan pornografi och prostitution är att män som konsumerar 
pornografi önskar leva ut sexet de konsumerar med verkliga kvinnor. När en partner inte vill 
genomföra dessa praktiker vänder sig männen till prostituerade som utifrån en 
beroendeställning mer eller mindre är tvungna att acceptera sexköparens önskemål (ibid: 36). 
Waltman framhäver att porrkonsumerande mäns benägenhet att köpa sex beror på en 
attitydsförskjutning där pornografin normaliserar samt trivialiserar våld och förnedring av 
kvinnor och förenklar för honom att bryta mot lagar, etik och moral (ibid).  
 
Andra delar av forskningsfältet förkastar helt eller delvis samband mellan porrkonsumtion och 
misogyna attityder. Hög konsumtion av pornografi kan ge utslag för ökad sexism men man 
har inte hittat signifikanta samband mellan lägre konsumtion och sexism. Sexistiska och 
våldsamma beteenden kan bero på många olika faktorer och influenser som gör det svårt att se 
en tydlig koppling till att sexuell aggressivitet i pornografin direkt skulle överföras till det 
verkliga livet (Tokunaga & Kraus, 2016: 201). Man påvisar att det behövs ytterligare studier 
för att utreda länken och kopplingen mellan våldsamma beteenden samt sexistiska attityder 
jämte porrkonsumtion då forskningen visar att det inte går att klargöra att pornografin varken 
är farlig eller helt ofarlig (Skorska, Hodson & Hoffarth 2018: 272). 
 
Forskning visar att en bidragande orsak till kvinnors negativa inställning till pornografi är att 
kvinnor inte finner den realistisk med utgångspunkt i att den är “rå” och objektifierande 
(Berg, 1999: 150-157). Detta leder till att kvinnor utvecklar skuldkänslor för att de kan tända 
på dessa representationer och upplever sig som avvikande i relation till andra kvinnor. För 
många kvinnor är det viktigt att betraktas som en “fin flicka” och inte vara för sexuellt 
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utsvävande. Dessa normativa föreställningar och begränsningar i kvinnors sexualitet är ofta 
avgörande för hur kvinnor förhåller sig till, och pratar om pornografi (ibid). 
 
Män är mer positiva än kvinnor till pornografi, men kvinnor är inte alltid negativa. En studie 
som jämför män och kvinnors konsumtion av pornografi visar att män upplever pornografi 
mer upphetsande och spännande medan kvinnors attityder är ambivalenta. Ambivalensen som 
råder kring ämnet kan relateras till det liberala samhället vi befinner oss i. Författarna menar 
att det finns en accepterande atmosfär kring porrkunsumtion även om individen kan finna 
materialet motbjudande och förnedrande. Det tycks således vara svårt för individer att forma 
sina egna åsikter kring ämnet och gå emot normerna som rör mainstreampornografin 
(Johansson & Hammarén 2007: 61-67).  
 
Ytterligare studier som förkastar antaganden om kvinnors negativa inställning till pornografi 
är Folkhälsomyndighetens rapport (2017). I enkäten fick deltagarna besvara en fråga om 
pornografi som de själva eller en sexpartner ser påverkar deras sexliv. Där besvarade 14 % av 
kvinnorna mellan 16-29 år att pornografin påverkar dem mest positivt. En annan kvalitativ 
intervjustudie som studerade kvinnor som var uttalat positiva till pornografi visade att 
kvinnorna resonerar kring att pornografi är ett uttryck för sexuell frigörelse, njutning eller att 
hon inte ser något problem med att kvinnor och män ses som varandras motsatser. Därigenom 
klassas inte pornografi automatiskt som ett uttryck för mäns våld och förtryck utan som en 
naturlig uppvisning av könens differentierade positioner i förhållande till varandra 
(Hammarén, 1990: 39-40).  

2.3 Pornografi och könsstrukturer  

Aggressivitet mot kvinnor har varit bland det mest undersökta området i relation till 
pornografi. En definition av aggressivt beteenden är att dra i håret, slå, sparka, smiska samt 
“gagging” vilket betyder att ett objekt eller kroppsdel förs in i personens mun så att 
andhämtning tydligt försvåras (Bridges et al. 2010). Undersökningen av Bridges bestod av 
304 pornografiska filmer som slumpmässigt valdes ut av de topprankade scenerna enligt 
Adult Video News (AVN) som är en tidning för porrbranschen från 2004. Resultatet visade 
att 90 % av scenerna innehåller beteenden som presenterats ovan vilket tyder på att 
majoriteten av materialet innehåller tecken på fysisk aggression. Verbala aggressioner 
förekom också i 48.7 % av alla scener, oftast med skällsord som ”bitch” och ”slut” (ibid: 
1075). Utöver aggression förekom till exempel s.k. ass-to-mouth i 41 % av alla scener – dvs. 
att en kvinna utför oralsex på en man direkt efter att han penetrerat henne analt (ibid: 1074).  
 
En annan undersökning från Maas & Dewey (2018) visar att “free rape porn”, alltså 
pornografi som iscensätter eller är autentiska våldtäkter, är en av de snabbast växande 
pornografiska sökningen sedan 2005. Studien föreslår vidare att exponeringen av detta blivit 
mer socialt accepterat till kvinnovåld. Tillgängligheten av webbporr har visat sig få färre 
realistiska attityder vad gäller sexuella praktiker och de sexuella upplevelserna blir mindre 
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tillfredsställande i det faktiska livet. Corsianos (2007: 868) visar även att den sociala 
dominansen av män är något färre kvinnor tycks vara medvetna om och det gäller även hur 
dess influenser påverkar deras sexuella liv. Få kvinnor försöker även utmana och omdefiniera 
de antaganden som finns kring sin sexuella lust och preferenser.  
 
Objektifiering demonstreras på olika sätt genom porträtteringen av kön i mainstream- 
pornografin. Dels är kvinnans kropp och könsorgan i betydligt högre grad i fokus än det 
manliga. I alla kategorier tenderar även kvinnor att strippa mer samt vara måltavla för fysisk 
aggression i högre utsträckning än män. Den höga frekvens av strippande i pornografin 
beskrivs både vara normaliserande och populärt även utanför pornografins ramar. Betoningen 
på mannens upphetsning i förspelet tyder på att kvinnans njutning är sekundär. 
Objektifieringen av kvinnor synliggörs även vid den manliga orgasmen genom visualisering 
av den yttre utlösningen - det vill säga att mannen ejakulerar, ofta i kvinnans ansikte, mun 
eller på annan del av kroppen (Fritz & Paul, 2017: 646-647). Mannens orgasm är ofta den 
avslutande scenen i pornografin vilket förstärker antaganden om att kvinnans kropp finns till 
för mannens njutning och att hennes orgasm inte är lika viktig. Avsaknad av ömsesidighet och 
samspel förstärker objektifieringen av kvinnan som enbart en kropp och inte en person 
(Klaassen & Peter, 2014). Även vad gäller de aggressiva inslagen i pornografin anses det 
finnas en acceptans för män att smiska och ta stryptag på kvinnan men inte det omvända. 
Även om sådana akter kan tyckas vara nedvärderande mot kvinnor ska det noteras att det inte 
går att visa på om det finns någon njutning av att utsättas för de våldsamma inslagen. Studien 
syftar endast till att demonstrera innehållet i pornografin och att kvinnan är den huvudsakliga 
måltavlan för fysisk aggression som kan påverka individens inlärning och beteende av 
sexuella praktiker (Fritz & Paul, 2017). 
 
En studie som undersökt 45 pornografiska filmer visade det sig att majoriteten av materialet 
innehåller submissiva inslag riktad mot kvinnan. Definitionen som avgjorde maktskillnader 
mellan könen utgjordes av att kvinnan går med på allt som mannen vill göra vad gäller 
exempelvis ställningar och positioner. Män ställer ofta krav på kvinnorna genom att 
exempelvis säga “get down on your knees” eller “lean forward”. De visade sig även att 
kvinnor kunde önska om efterfrågningar, däremot inte på ett sätt som gör mannen submissive 
genom att säga exempelvis “please fuck me harder, please”. Det blir tydligt att kvinnorna 
snarare ber om den manliga dominansen medan mannen beordrar kvinnan att gå med på vad 
han säger (Gorman et. al, 2010: 138-139).  
 
Den tidigare forskningen inom könsstrukturer reproducerar och upprätthåller en norm där 
kvinnor nedvärderas respektive underordnas i sexakten. Pornografins primära konsumenter är 
män och filmerna filmas utifrån den manliga blicken. Mäns kroppar hamnar i periferin under 
filmandet som en konsekvens av att ‘mannen’ i filmen ska kunna ersättas av den manliga 
konsumenten. Med utgångspunkt i Maas och Dewey (2018) verkar det som att en inflation har 
skett avseende våldet inom pornografin. De inslag som tidigare har ansetts vara våldsamma 
anses nu vara vardagliga och en eskalering har skett. Pornografins norm, skulle det kunna 
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beskrivas, har blivit grundmurad då de ovannämnda normerna inte blivit tillräckligt 
ifrågasatta. 

2.4 Pornografi och sexualiltet  

Forskning tyder på att kvinnlig konsumtion av mainstreampornografi kan forma och påverka 
kvinnans sexualitet. Det synliggörs genom att kvinnliga konsumenter delar liknande attityder 
och beteenden genom att exempelvis vara mer experimentella vad gäller sexuella relationer 
och då porrkonsumtion tycks ha stor effekt på deras sexuella självbild både fysiskt och 
emotionellt. Kroppsfixeringen synliggörs genom att kvinnor väljer att inte ha samlag om de 
känner sig “uppsvällda” eller om de inte har rakade ben eller underliv. Andra vill täcka sina 
bröst med en tröja för att de är osäkra över sin bröststorlek. Pornografin målar upp en bild av 
hur kvinnan ska se ut och bete sig vilket kan forma den kvinnliga konsumenten utefter den 
patriarkala idealbilden av sexualitet och samlag (Corsianos 2007: 866-867). 
 
Fler studier redogör att det tycks finnas ett samband mellan de som konsumerar pornografi 
och sannolikheten att ha erfarenheter av dels anal- och/ eller oralsex (Johansson & Hammarén 
2007: 65-66; Mattebo et al, 2014: 186). Mattebo resonerar kring teoretiska förklaringar till 
varför kvinnor generellt har en mer negativ attityd till pornografi än män där det framhävs att 
kvinnor möjligen inte upplever att pornografin representerar en sexuell verklighet och kan 
därför inte relatera till innehållet. Likväl är män också medvetna om fiktionen i det 
pornografiska materialet. Ändå har män och kvinnor generellt motsatta åsikter. När det rör sig 
om män uppfattas det oftare som status att ha fler anonyma sexpartners och konsumera 
pornografi. För kvinnor rör det sig istället om grundläggande känslor som det feminina könet 
anses uppleva intensivare och söker efter mer intima förhållanden, något som inte synliggörs i 
mainstreampornografin. De starka normerna som säger att det inte är socialt acceptabelt för 
kvinnor att konsumera pornografi kan också vara en avgörande faktor till att män i högre grad 
konsumerar mer pornografi än kvinnor (ibid).  
 
Fritz & Paul (2017: 650) beskriver hur mainstreampornografin kan tänkas påverka kvinnors 
beteende och självkänsla genom att porrkonsumera. Innehållet i mainstreampornografin kan 
lära kvinnor självobjektifiering vilket skulle kunna leda till att kvinnor känner sig missnöjda 
med sina kroppar och bristfälliga sexuella njutning. Vad gäller män lär de sig snarare att vara 
dominanta och bortse från deras sexuella partners behov. I sin helhet skapar den här 
dynamiken mindre tillfredsställande upplevelser av sexuella praktiker inte bara för kvinnor 
utan även för män.  
 
Färre studier visar på nollsamband mellan konsumtion och påverkad sexualitet. Den största 
undersökningen vi kan hitta som säger något om fenomenet är Folkhälsomyndighetens 
rapport (2017) som visar att 51% av unga kvinnor inte upplever att den pornografi man själv 
eller andra konsumerar påverkar deras sexliv. Nedan presenteras en sammanställning av 
resultatet. Tabellen är hämtad från den aktuella rapporten. Dock ser vi en del problematik 
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kring frågeformulering och upplägg vilket vi återkommer till i analysavsnittet 5.2.5, “när 
andras porrkonsumtion upplevs påverka sexualiteten”. 
 
Figur. Folkhälsomyndigheten (2017) Titel : Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige 2017 
[tabell]. Tillgänglig: www.folkhalsomyndigheten.se.  

 
Andelar som uppger att pornografi, som en själv eller en sexpartner ser, påverkar ens sexliv. Kvinnor, per 
åldersgrupp (n=7 843). Frågan löd ”Påverkar pornografi, som du själv eller en sexpartner ser, ditt sexliv?” 
Procent. 

2.5 Reflektioner  

Vår position i förhållande till diskussionen ovan är att vi erkänner att pornografin i huvudsak 
är heteronormativ och bygger på sexualisering av manlig dominans och kvinnlig 
underordning. Vi menar i motsats till queerteorin att kön är en materiell verklighet vilket 
kvinnor inte kan identifiera sig ur och därmed kan de inte identifiera sig ur sitt könsbaserade 
förtryck. Den grupp som främst utsätts för verbala kränkningar och fysisk aggression i 
pornografin är kvinnor och handlingarna utförs av män. Vi menar därför att det är nödvändigt 
att pornografi analyseras utifrån en könsmaktsanalys. Vi förstår dock att kvinnorna vi 
intervjuar kan ha andra uppfattningar om pornografi och litteraturöversikten skall underbygga 
en nyanserad argumentation både för och emot vår egen position.  
 
Den tidigare forskningen hjälper oss även att orientera oss i hur attityder till pornografi har 
diskuterats tidigare samt hur pornografin i delar av forskningen påvisar att sexistiska attityder 
i förlängningen ökar risken för män att använda våld gentemot kvinnor. Att stora delar av 
forskningen fokuserat på att studera män och pornogafi motiverar vårt val av att studera unga 
kvinnor. Följaktligen saknas undersökningar som behandlar hur kvinnor förhåller sig till 
konflikten mellan att konsumera pornografi och samtidigt uppleva den ojämlik och 
förnedrande, vilket vi hoppas att kunna redogöra för i vår studie.  
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Oavsett vilken politisk eller ideologisk blick man fäster på pornografi som fenomen så 
skildrar den samt upprätthåller traditionella könsroller, något som forskningen verkar vara 
överens om. Det som skiljer de olika perspektiven åt är vilka konsekvenser som anses 
framkomma av konsumtion samt om cementering av traditionella könsroller är negativt ur ett 
samhällsperspektiv.  

3. Teoretiska ramverk  

I följande avsnitt presenteras de teoretiska ramverk vi använder för för att analysera vår 
empiri. Teorierna vi använder är Banduras inlärningsteori, Gagnon & Simons teori kring 
sexuella skript samt Hirdmans teori kring genuskontrakt och könsmaktsordning.  

3.1 Könsmaktsordning  
Hirdmans (2001: 23) teori om en könsmaktsordning underbygger beskrivningar av könen ur 
ett historiskt perspektiv. Teorin illustrerar typiska förhållningssätt mellan könen och den 
maktrelation som föreligger. Den beskriver också hur en del kvinnor agerar för att försöka 
bryta den maktrelationen. Kvinnor beskrivs socialiseras in i det patriarkala samhället där hon 
har en underordnad roll gentemot mannen vilket i förlängningen leder till att hon betraktar sin 
underordnade position som självklar (ibid: 74).  
 
Genuskontrakt beskriver Hirdman med att man i varje samhälle och i varje tid ingår ett slags 
“kontrakt” mellan könen vilket är osynliga föreställningar om män och kvinnor. Rent konkret 
ingår frågor som hur könen ska vara mot varandra i exempelvis arbetet, relationer och i 
språket. Det blir på så sätt en form av operationalisering av genussystemet och skapar ny 
hierarkisering och segregering. Tydliggörandet av gränsdragningarna för de kvinnliga 
möjligheterna och mellanrummet som blir synligt mellan manligt och kvinnligt blir centralt 
för förståelsen av det osynliga kontraktet (Hirdman, 1988: 54).  
 
Den hierarki och de skillnader som existerar mellan könen placerar kvinnan i en underordnad 
position där den rådande maktordningen upprätthålls genom isärhållande och hierarkisering 
av manligt respektive kvinnligt.  Hirdman använder ordet ‘självklart’ för att beskriva detta 
system, där mäns njutning premieras och att det är rimligt att kvinnor underkastar sig 
mannens begär (Hirdman, 2001, s.75). De biologiska skillnaderna mellan könen har förstärkts 
i detta system, i allt från hur man klär sig till vilka sysslor som anses vara lämpliga beroende 
på kön (ibid: 72). 
 
Teorin belyser mäns strategier för att upprätthålla makt och kontroll över kvinnor vilket är 
grunden i hela könsmaktsordningen. Män upplevs ha ett underliggande förakt mot kvinnor 
som tar sig uttryck genom att män tar ett tydligt avstånd mot det som betraktas som kvinnligt 
vilket synliggörs genom förlöjligande generaliseringar, prostitution, våldtäkter och 
våldspornografi (Hirdman, 2001: 68). 
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Ett försök som kvinna att bryta dessa feminina normer och den underordning som framställs 
ger upphov till viss berömmelse från män då hon aktivt väljer att ta avstånd från det 
traditionellt kvinnliga (Hirdman, 2001: 66). Dessvärre förklaras det att hon aldrig kommer 
lyckas utmana männens position fullvärdigt eftersom hon fortfarande är en kvinna och att 
mäns sexualitet är en “obändig naturkraft” (ibid: 69) 
 
Hirdmans teori kommer att nyttjas i att förstå intervjupersonernas resonemang kring 
könsstrukturer och maktförhållande som råder i sexuella praktiker och pornografi. 

3.2 Sexuella skript 

Teorin om sexuella skript hävdar att sexualiteten är mer än biologiska betingelser och 
omfattar även den kulturella betydelsen för att förstå människors sexuella beteende (Gagnon 
& Simon, 1986: 98). “Skript” är en metafor för den konceptualisering som beskriver 
socialiseringen av människors sexuella beteende och kan översättas till den process som 
används inom teknologin för att förklara instruktioner till att utföra ett kommando. Med andra 
ord menar författarna att människans sexualitet inte är autonom utan inbäddad i och påverkad 
av sociala normer och uppförandekoder som ger oss kommandon i hur vi skall uppföra oss i 
sexuella situationer.  
 
Gagnon & Simon (1973: 287) menar att människor formar sexuella skript genom sociala, 
teknologiska och samhälleliga processer där institutioner som exempelvis skola, familj, 
religion, media, lagar och kultur bestämmer riktlinjer för vad som är acceptabelt inom ramen 
för det sexuella. Inga sexuella handlingar är spontana utan är produkter av den kulturella 
kontext människan befinner sig i (ibid: 19). Människor skapar sexuella skript genom 
interaktion med andra personer där deras egna föreställningarna om sex och åtrå tvingas 
anpassas till den andra parten och en gemensam sexualitet kan skapas (ibid: 19-20).  
 
Teorin förkastar inte biologiska funktioner som en förutsättningar för att ha sexuell samvaro, 
men särskiljningen mellan biologi och det kulturella kan bäst beskrivas som att biologin säger 
åt kroppen att den är törstig, medans det kulturella bestämmer vilken typ av dryck du föredrar 
att släcka törsten med. Samma tanke går att applicera på det sexuella - biologin säger åt 
kroppen att den vill ha sexuell samvaro, medans de sexuella skripten bestämmer vilket typ av 
sex du föredrar (Gagnon & Simon, 1973: 5).  
 
Gagnon & Simons teori om sexuella skript utgår liksom Hirdman från en genusanalys där 
män och kvinnor genom socialisation utvecklar differentierade skript utifrån de olika 
förutsättningar män och kvinnor har i samhället (Gagnon & Simon, 1973: 28-45). 
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3.3 Social inlärningsteori 

Social inlärningsteori består både av behavioristisk tradition och kognitiv tradition. Teorin 
betonar att människor lär sig saker på två olika sätt. Det ena handlar om att inlärningen sker 
genom observation av andra människor, med andra ord modellinlärning. Det andra handlar 
om att vi lär oss av omgivningens påverkan och genom förstärkning och straff (Angelöw & 
Jonsson, 2015). Grunderna i Banduras (1977) social inlärningsteori kretsar kring hur inlärning 
och beteende sker genom responser på observation samt resultatet av interna och externa 
responser till följd av ett specifikt beteende. Bandura pratar framförallt om två modeller vilka 
vi analyserar beteende genom;  
 

a) Modellinlärning genom observation  
Genom observation bildas enligt Bandura (1977: 192) en uppfattning om hur 
beteendemönster utförs vilket sedan skapar en referensram för fortsatt handling för personen 
som observerat. Observatören observerar vad Bandura kallar en “modell” som både kan vara 
fiktiv eller verklig. Genom att titta på hur modellen skapar handling och beteende öppnar det 
för möjligheter för observatören att imitera (ibid, 1977: 192-197). Detta är en process som är 
särskilt viktig för små barns utveckling men processen pågår hela livet.  
 

b) Interna och externa responser  
Observerade beteendemönster förfinas genom en process av självkorrigering utifrån 
omgivningens responser på beteendet. Detta genom att människan observerar positiva eller 
negativa responser på sitt beteendemönster och kommer därigenom med tiden att försöka 
eliminera beteenden som leder till negativa responser. Människan kan dock även 
självkorrigera utifrån interna responser. Det avser hur det känns inuti kroppen av att handla på 
ett visst sätt. Positiva interna responser leder till upprepat mönster medans negativa interna 
responser leder till eliminering (Bandura, 1977: 193-193).  
 
Banduras teori om social inlärning kommer användas för att analysera intervjupersonernas 
eventuella upplevelser av hur pornografin påverkat hennes sexualitet samt hur hon förhåller 
sig till de könsstrukturer som pornografin reproducerar. 

4. Metod  
I följande avsnitt redogör vi för hur vi metodologiskt genomfört vår studie. Inledningsvis 
presenterar och motiverar vi vårt val av metod. Vidare diskuterar vi vårt urval samt 
presenterar våra intervjupersoner. Avsnittet följs av en redogörelse för hur vi genomfört vår 
studie samt hur empirin har samlats in. Vi diskuterar sedan mer ingående hur vi har kodat 
empirin och hur materialet har behandlats. Efter detta avsnitt följer etik, metodologiska 
överväganden och begränsningar samt ett avsnitt där studiens trovärdighet och tillförlitlighet 
diskuteras. Hela avsnittet avslutas i en metoddiskussion.  
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4.1 Val av metod 
Kvalitativ metod skiljer sig främst från kvantitativ metod utifrån möjligheten att djupdyka i 
intervjupersonernas känslor, upplevelser och tankar kring ett specifikt fenomen med hjälp av 
intervjuer. Denna ansats av metodologin kallas för “verstehen” och beskriver interaktionen 
mellan forskaren och intervjupersonen som nödvändig för att kunna förstå hennes handlingar 
och känslor fullt ut (Aspers, 2012: 40). Vår uppsats syftar till att få en djupare förståelse kring 
hur unga kvinnor resonerar kring pornografi och därför passar kvalitativa intervjuer bäst för 
att kunna besvara vår problemformulering (Trost, 2014: 32-33). 
 
Aspers (2012: 142-144) presenterar tre olika sätt att genomföra intervjuer: a) strukturerade 
intervjuer b) semistrukturerade intervjuer, och c) tematiskt öppna intervjuer. Det som skiljer 
dem åt är intervjupersonernas utrymme att styra intervjuns utformning och struktur. Vid en 
strukturerad intervju besvarar intervjupersonen redan tydligt formulerade frågor. Denna 
metod är vanligtvis av deduktiv karaktär då målet med studien är att besvara redan uppställda 
teoretiska hypoteser. Målet med vår studie är att ha ett öppet samtalsklimat under intervjun 
som möjliggör att vi upptäcker nya outforskade delar av vårt fenomen och då passar 
semistrukturerad intervju bättre. Vi har valt att applicera en induktiv ansats vilket innebär att 
empirin ställs mot teori snarare än tvärtom (David & Sutton, 2016: 274).  
 
Vi väljer bort alternativet tematiskt öppen intervju eftersom vårt problem kräver någon form 
av struktur och att vissa centrala frågor behöver besvaras.  

4.2 Urval 

Vårt urval är unga kvinnor 18-29 år som konsumerar pornografi i någon grad. Kvinnorna är 
boende i Stockholms eller Uppsala län. Vår ålderskategorisering är i likhet med hur 
Folkhälsomyndigheten (2017) kategoriserar ungdom till unga vuxna. Undantaget att vår gräns 
börjar vid 18 år och inte 16 år är för vi önskar att alla intervjupersoner är myndiga med 
utgångspunkt i etiska överväganden. En fördel med vår ålderskategorisering är att vi som 
författare själva befinner oss i samma åldersgrupp och kunde leta efter intervjupersoner i våra 
egna nätverk, både online och i verkligheten. Vi kände en viss oro för att inte hitta 
intervjupersoner och diskuterade om urvalet var för snävt, men kvinnorna upplevde 
samtalsämnet spännande och vi hittade tillräckligt många kvinnor för att uppfylla mättnad.  
 
Eftersom vi värnar om intervjupersonernas anonymitet har vi valt att fingera viss information 
utan att göra ett större ingrepp så att kontextet som förmedlas fortfarande är korrekt (Kvale & 
Brinkmann, 2014). För att göra analysen mer levande har vi därför valt att ge våra 
intervjupersoner alias och sammanställt viss information i matrisen nedan. Det är dessa namn 
som kommer att refereras till under resultat och analysen: 
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Namn  Ålder  Personlig information  Porrkonsumtion 

Molly  29  Gift sedan ett par år tillbaka, jobbar på myndighet 
och bor i en närförort i Stockholm 

Oregelbunden- oftast i 
samband med samlag  

Mia  24 Singel och studerande, bor i centrala Uppsala Ca två gånger i veckan 

Celine 25 Singel och studerande, bor i Uppsala Periodvis, används som ett 
verktyg för att snabbt få lust 

Frida  24 I ett förhållande sedan ett par år tillbaka och 
studerande, bor i Uppsala 

En till två gånger per månad, 
konsumerar mer under vissa 
perioder 

Clara 24 Singel och studerande, bor i Uppsala Några gånger i månaden men 
sker periodvis 

Sara 24 Singel och studerande, bor i Uppsala Periodvis men som yngre 
kunde konsumtionen vara 
uppemot 20 gånger per dag 

Johanna 23 I ett förhållande sedan ett par månader tillbaka. 
Studerar och bor i Stockholm 

Inte jättemycket i dagsläget 
men som yngre kunde 
konsumtionen vara uppemot 
flera gånger i veckan 

Brita  23 Nybliven singel. Studerar och bor i Uppsala Två gånger i veckan 

Carola  28 Nybliven singel efter 12 år i relation, har ett barn 
på 10  månader. Bor i Stockholm. Jobbar när hon 
inte är föräldraledig.  

Ungefär en gång varannan 
vecka 

Astrid  25 Relation sedan 8 år. Studerar och bor i Stockholm  Sker periodvis, men mycket 
sällan 

4.3 Datainsamling och genomförande  
Innan vi påbörjade vår datainsamling skapades en intervjuguide samt interna ramar för hur 
processen skulle se ut. Intervjuguiden finns bifogad som bilaga 8.2. För att kontrollera 
upplägget för vårt arbete genomfördes en pilotstudie vilket ledde till mindre justeringar i vår 
intervjuguide i syfte att förtydliga vissa frågor till vår huvudsakliga studie. Trost (2014: 144) 
framhäver att allt material som man får in oavsett om det är testversioner eller inte skall 
värderas utifrån etik och duglighet och i högsta möjliga mån användas. Han menar att även de 
huvudsakliga intervjuerna för en studie kan innehålla stora brister och att en pilotintervju per 
automatik inte är oduglig. Pilotintervjun höll sådan kvalité att vi har valt att återanvända den 
men med viss försiktighet avseende de frågor som justerats i efterhand. 
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När vi bestämt oss för vårt urval samt författat intervjuguiden påbörjades processen med att 
rekrytera intervjupersoner till studien. Vi har rekryterat kvinnorna till studien på lite olika sätt. 
Eftersom våra intervjupersoner förväntas uppfylla vissa kriterier för att passa vår urvalsram är 
samtliga ett strategiskt urval. Vi har dock tvingats tillämpa metodologisk mångfald för att 
kunna nå antalet intervjupersoner som behövs inom ramen för studien. Dessa steg redovisas 
nedan. 
 
Vi började med att lägga ut en annons på Facebook där vi berättade att vi sökte 
intervjupersoner. Annonsen publicerades i tre forum för kvinnor; “Honey and the bees”, 
“Heja livet!” och “The royal ladies” som sammanlagt har närmare 310 000 medlemmar. 
Dessa grupper är breda och syftar till att kvinnor ska ha egna utrymmen för att diskutera 
samhällsfrågor, privata angelägenheter, söka jobb eller få råd och stöd. Det var viktigt för oss 
att grupperna vi postade i inte hade politiska syften eftersom pornografin idag är omdiskuterat 
både partipolitiskt men också ideologiskt i många feministiska forum på nätet. Dessvärre gav 
inte dessa grupper några resultat och vi fick därför använda oss av andra metoder. 
 
Samma annons publicerades därefter på våra privata “väggar” på Facebook,  i en lokal 
bostadsgrupp med ca 7000 medlemmar samt i en grupp som samlar studenter i Uppsala med 
ca 100 medlemmar. Detta resulterade i att fem av våra intervjupersoner, inklusive vår 
intervjuperson för pilotstudien, tog kontakt med någon av oss och bokade in tid för intervjuer. 
 
Fem personer kontaktades av oss författare utifrån urvalet kvinnor vi är vänner med på 
Facebook. I denna urvalsgrupp valdes de fem personerna slumpmässigt. Eftersom kvinnorna 
som kontaktades endast var ytligt bekanta kände vi inte till om de konsumerar eller 
konsumerat pornografi. Därför beskrev vi kort ämnet som ska studeras, frågade om de 
upplever att de passar ramen för uppsatsen och om de frivilligt kan ställa upp på en intervju. 
De fick givetvis välja att att inte besvara förfrågningarna om de inte önskade delta eller inte 
passade in på urvalsramen. Av dessa fem personer svarade tre stycken att de kunde tänka sig 
ingå i studien och rekryterades därmed som intervjupersoner.  
 
Vi använde även snöbollsmetoden som utgår från att en intervjuperson rekommenderar nya 
personer som skulle kunna lämpa sig till studien och det gav ytterligare en intervjuperson. 
Snöbollsmetoden är bra eftersom den leder dels till ett större urval och att det är lättare att 
övertyga en ny intervjuperson att ingå i studien tack vare rekommendationen från dess 
bekanta (Denscombe, 2014). Den sista intervjupersonen anmälde intresse till en av författarna 
efter att de hade träffat på varandra i skolan och fick höra vad uppsatsen skulle handla om. 
Hon bad om att få mer information per mejl innan hon bestämde sig för att delta.  
 
Majoriteten av våra intervjupersoner är vi som författare bekanta med, men ingen ingår i vår 
närmaste vänskapskrets. 
 

16 



 

Samtliga av våra intervjupersoner fick innan intervjuerna ta del av vårt informationsbrev som 
finns bifogat i bilaga 8.1. Informationsbrevet innehåller korta sammanfattningar om oss som 
undersökare, vad studien kommer att handla om, vilka förväntningar vi har och anonymiteten 
kring deltagandet. När vi sedan träffades för att genomföra intervjun gick vi åter igenom 
informationen från informationsbrevet muntligt så att intervjupersonerna var väl införstådda 
om ämnet som skulle diskuteras och hur materialet skulle behandlas. 
 
Datainsamlingen för vårt arbete har uteslutande bestått av intervjuer som ägt rum på platser 
och tider intervjupersonerna önskat. Några har genomförts i intervjupersonens hem, några på 
bibliotek eller café. Den kortaste intervjun varade i 35 min och den längsta varade i 52 
minuter. Alla intervjuer spelades in med hjälp av våra mobiltelefoner som placerades på 
bordet mellan intervjuaren och intervjupersonen. Vi genomförde fem intervjuer var och 
träffade våra intervjupersoner en och en. Detta val motiveras utifrån att vi som intervjuare är 
trygga i våra roller och inte behöver agera stöd åt varandra (Trost, 2014: 66-67) samt frågans 
känsliga karaktär. 
 
När intervjuerna var slut transkriberades de i nära anslutning till intervjutillfället. Vi som 
författare använde olika metoder för transkribering av vårt material. En av oss använde sig av 
hjälpmedel för att sakta ner ljudfilen, medan den andra repetitivt gjorde genomlyssningar. Vi 
valde båda två att göra identiska översättningar för att behålla autenticiteten i språket och inte 
dra egna slutsatser från något som inte existerat i verkligheten. Vi transkriberade våra egna 
intervjuer och delade inte ljudfilerna med varandra. Nackdelen med den metoden är att vi inte 
kan verifiera att ljudfilerna överensstämmer med transkriberingarna. Det positiva med denna 
metod är att vi ytterligare stärker anonymiteten för våra intervjupersoner, vilket vi anser är det 
viktigaste.  

4.4 Kodning och analys   
För att bearbeta vårt insamlade material valde vi att använda oss av kvalitativ innehållsanalys 
med utgångspunkt i att det är en flexibel och noggrann metod för att analysera textmaterial. 
Kvalitativ innehållsanalys är en metod som lämpar sig väl när vi vill undersöka och finna 
mönster och mening i större mängder textmaterial och där tolkningsprocessen syftar till att 
hitta teman som sedan skall undersökas utifrån en teoretisk ansats (Hsieh & Shannon 2005: 
1277-1278). Det finns tre distinkta angreppssätt i den empiriska vetenskapliga metoden som 
tolkar textmaterial främst från ett naturalistiskt paradigm: summativ, riktad och konventionell- 
innehållsanalys (ibid: 1277). Av dessa tre inriktningar anser vi att den konventionella 
innehållsanalysen är bäst lämpad för studien med utgångspunkt i att metoden präglas av 
möjligheten att induktivt låta teman, kategorier och koder fått växa fram ur empirin istället för 
att ha dessa utstakade på förhand (David & Sutton, 2016: 274). Vårt val av en induktiv ansats 
grundar sig i att vi vill utveckla den teoretiska förståelsen för vårt fenomen snarare än pröva 
redan befintliga hypoteser där en deduktiv ansats skulle fungera bättre.  
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De svårigheter som kan uppstå utifrån valet att applicera en konventionell innehållsanalys är 
besvärligheten med att fånga upp en helhetsförståelse av sammanhanget. Själva kodandet av 
det insamlade materialet kan bli missvisande eftersom risken finns att koderna inte 
överensstämmer med den faktiska datan och att man inte fångar nyckelbegreppen i 
sammanhanget. Med detta kan trovärdigheten obstrueras eftersom resultaten inte representerar 
den verkliga datan och blir på så sätt förvrängt. För att motverka detta krävs många 
genomläsningar för att se till att vi fångar upp de väsentligaste delarna av intervjun och på så 
vis undviker att presentera ett missvisande resultat (David & Sutton, 2016: 1279-1281).  
 
Vår kodningsprocess startade med att vi skrev ut våra transkriberingar så vi hade dessa i 
fysisk form framför oss. Första delen av vår analysprocessen utgjordes av försök att förstå 
vårt insamlade material. Det skedde genom att vi utförde noggrant iterativa genomläsningar 
där vi med hjälp av färgpennor grovt sorterade och reducerade vad som var användbart och 
inte i relation till vår studie (Lindgren, 2014: 33-34). 
 
Grovskissen utmynnade i att vi kunde kategorisera tre teman; “attityder”, “könsstrukturer” 
och “sexualitet”. Denna process följdes av mer noggrann och explicit kodning som utmynnar i 
kategorier baserade på det specifika temat. Här detaljeras processen i att leta i explicita citat, 
händelser eller mindre delar av materialet som sedan kan kopplas ihop till det mer 
övergripande temat. När vi sammanställt kategorier plockar vi ut nyckelord, så kallade 
“koder” från kategorierna som styrker att vi tolkat materialet korrekt (David & Sutton, 2016: 
271-272). Exempelvis tolkar vi ordet “nice” i en kontext där hon beskriver sin attityd till 
pornografi som att hon har en mer positiv än negativ attityd till fenomenet.  
 
I tabellen nedan illustreras de olika koder och kluster vi sammanställt från våra intervjuer: 
 

Teman Kategorier Koder 

Attityder  positiva attityder, negativa 
attityder, neutrala attityder, 
ambivalens, liberala attityder, 
radikalfeministiska attityder  

“Bra”, “Nice”, “Tröttnat”, 
“upplever öppenhet”, 
“skamfyllt”, “Individuellt val”, 
“för våldsamt”, “upphetsande” 

Könsstrukturer  Kvinnligt, manligt, makt, 
ojämlikhet, jämlikhet 

“dominans”, “underordning”, 
“förnedring”, “objektifiering”, 
“förminskande”, “aktiv kontra 
passiv” 

Sexualitet  Autentisk, påverkad, destruktiv, 
empowering  

“vågar mer”, “förstår att det är 
en fantasi”, “ojämställt”, 
“inspiration från pornografin”, 
“att vara aktiv” 
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Genom denna struktur och att vi färgkodat empirin möjliggjorde att vi kan återvända till 
materialet för att kontrollera att teman, kategorier och koder passar in i vår studie samt om vi 
missat någon aspekt av vad som står i materialet. Analysprocessen pågick tills vi upplevde 
mättnad (Lindgren, 2014: 35). 
 
Det är denna sammanfattning av materialet som representerar en mycket större samling 
fenomen och ligger till grund för våra slutsatser som presenteras i analysdelen.  

4.5 Etik  

Etiska överväganden skall genomsyra hela forskningsprocessen och är grundläggande för att 
bedriva all typ av forskning, i synnerhet forskning på människor och djur.  
 
Vetenskapsrådet (2017) redogör för fyra grundläggande principer vilka forskare förpliktigar 
sig att följa. Dessa har uppfyllts genom att intervjupersonerna i god tid innan intervjuerna fått 
ta del av vårt informationsbrev (se bilaga 8.1) så de är införstådda i vad studien ska handla om 
och hur vi som författare av uppsatsen kommer att behandla deras berättelser. 
Intervjupersonerna har muntligt fått intyga i början av varje intervju att de samtycker till att 
medverka i studien samt äger rätten att när som helst avbryta eller avböja att svara på frågor 
utan att förklara varför.  
 
Materialet har efter intervjuerna förvarats och använts i enlighet med konfidentialitetskravet 
samt nyttjandekravet och kommer enbart att användas för den aktuella studien. Samtliga 
intervjupersoner har avidentifierats vid transkriberingen och personliga uppgifter har fingerats 
för att säkerställa att de förblir anonyma genom hela processen. Vi har försökt behålla kärnan 
i vem personen är och vad hon representerar utan att utlämna för mycket information, hela 
tiden utan att riskera intervjupersonernas anonymitet. Detta för att kvinnorna i studien skall 
känna sig rättvist porträtterade och att information som är viktig för studien inte förändras så 
kraftigt att det får en ny innebörd (Kvale & Brinkmann, 2014).  
 
Vi diskuterade även internt innan intervjuprocessen påbörjades olika förhållningssätt till våra 
intervjupersoner utifrån vetskap och förståelse för att vårt ämne är känsligt och ställer krav på 
att våra intervjupersoner lämnar ut intima och privata saker hos sig själva som kanske ingen 
annan än de själva vet om. Vi applicerade metoden för “subjekt-subjektrelation” som syftar 
till att skapa en jämlik och trygg relation med intervjupersonerna. Detta genom att titta 
intervjupersonen i ögonen, låta dem prata till punkt, inte ställa ledande frågor samt inte vara 
rädd för tystnad (Trost, 2014: 91). Kärnan i denna metod är att inte betrakta intervjupersonen 
som enbart ett studieobjekt utan att försöka ha ett jämlikt samtal där även den som blir 
intervjuad upplever att vi inte exploaterar den utan att vi utforskar berättelsen tillsammans. 
 
Samtliga av våra intervjuer har i huvudsak gått bra. En del av våra intervjupersoner har 
beskrivit personliga scenarion som varit utmanande för oss som författare att förhålla oss till 
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professionellt då de beskrivit upplevelser av våld, hot och övergrepp. Intervjupersonerna har 
dock varit öppna att prata om dessa och vi frågade en gång extra om deras godkännande att 
använda det specifika materialet, vilket det var. 
 
Den största svårigheten var att få vissa intervjuer att vara levande och ha strukturen av ett 
samtal. Några av våra intervjupersoner besvarade endast kortfattat varje fråga vilket gjorde 
det svårt att fortsätta ställa explicita frågor om fenomenet när vi upplevde att de inte fullt ville 
besvara dessa. Vi upplever dock att vårt material i sin helhet har mättnad för att analyseras.  

4.6 Metodologiska överväganden och begränsningar 

Något som är av vikt att belysa är det faktum att den konventionella innehållsanalysen syftar 
till att beskriva fenomen där tidigare existerande teorier eller undersökningar är begränsade. I 
vårt fall är den tidigare forskningen inte bristfällig men vi anser ändock att den konventionella 
inriktningen kan ge oss möjlighet att upptäcka nya perspektiv på fenomenet (Hsieh & 
Shannon, 2005). 
 
Det är svårt att säkerställa vilka faktorer som huvudsakligen påverkar våra attityder och 
värderingar i en specifik riktning. Den vanligaste metoden för att besvara frågeställningar 
gällande attityder är att genomföra enkätstudier då flera variabler kan mätas (Wuthnow, 
2008). Detta var något vi övervägde att genomföra för att möjliggöra ett generaliserbart 
resultat gällande unga kvinnors attityder till pornografi. Dessvärre saknas tid, resurser och 
kunskap från vår sida för att kunna genomföra en kvantitativ studie. Vi anser dock att en 
kvalitativ intervjustudie kan ge oss en mer djupgående förståelse för unga kvinnors 
uppfattningar kring sin sexualitet och de könade processerna än vad en kvantitativ ansats hade 
bidragit med. 
 
Vi hade även önskat att göra en jämförande studie mellan olika grupper. Exempelvis mellan 
kvinnor som konsumerar och kvinnor som inte konsumerar för att förstå om dessa grupper 
skiljer sig åt i resonemang och attityd men eftersom tiden för arbetet varit begränsat har vi 
valt att inrikta oss på en grupp av kvinnor som kan ge oss en grundligare förståelse. 

4.7  Trovärdighet och tillförlitlighet  
Begreppen reliabilitet och validitet är centrala för att mäta tillförlitlighet i kvantitativa studier 
medans kvalitativa studier kräver andra mätverktyg och metoder för att verifiera sitt material 
(Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2016: 82). I kvalitativ metod är det istället av vikt att författarna 
visar på transparens i förhållande till sitt material och tydligt redogör för sin roll genom hela 
materialet. Detta uppfyller vi genom att positionera oss i förhållande till den tidigare 
forskningen, men också att det tydligt framgår i analysen när tolkningarna enbart är våra egna. 
En stor anledning till avsnitt 2.1 “skilda perspektiv på pornografi”, var att försvåra 
möjligheten till snedvriden subjektivitet och selektiva tolkningar. Genom att presentera hur 
pornografin diskuterats för och emot tvingas vi redogöra empiri som följer samma mönster.  

20 



 

 
Andra begrepp som är fruktbara för att bedöma trovärdighet i förhållande till vår studie är 
“pålitlighet”, “trovärdighet”, “tillförlitlighet”, överförbarhet” och “bekräftelsebarhet” (Hjerm 
et al. 2016: 83). Vi har anammat strategier för att säkra materialet genom att pröva våra 
analyser gentemot varandra och även för personer utanför studien. Detta för att försäkra oss 
om att våra analyser är begripliga och avspeglar empirin på ett respektfullt och ärligt sätt. Vi 
har även lagt ner mycket energi på att noggrant beskriva våra metodologiska överväganden 
och vårt förhållningssätt till våra intervjupersoner för att ge studien ett pålitligt intryck. Det 
skall vara enkelt att förstå hur vi tänkt, resonerat och arbetat fram vår empiri och våra 
analyser. Det skall även vara enkelt att replikera vår studie.  
 
Det är svårt att dra några slutsatser om våra resultat skulle likna resultaten i en ny liknande 
studie eftersom kvinnorna både delar och skiljer sig åt i upplevelser av pornografin. När det 
handlar om människor är det svårt att säga exakt vad empirin kommer att landa. Det vi 
däremot kan göra är att redovisa våra resultat i förhållande till tidigare studier och noggrant 
diskutera deras resultat i förhållande till våra. Det är viktigt att ytterligare utforska eventuella 
mönster som strider mot de huvudmönster som tidigare presenterats i tidigare forskning 
(Hjerm et al. 2016: 83-84). Detta görs i den avslutande diskussionen efter resultatdelen.  

4.8 Metoddiskussion  

Under arbetets gång stötte vi på vissa komplikationer som vi anser av vikt att lyfta fram. Till 
en början hade vi önskat att vi hade något större mångfald gällande intervjupersonernas 
sexuella läggning, funktionalitet och etnicitet. Dels för att urvalet skall vara representativt för 
hela gruppen unga kvinnor 18-29 år, men också för att kunna urskilja om empirin skiljer sig 
mellan intervjupersonerna avseende dessa egenskaper. Vi vet att etnicitet, kön, 
funktionsnedsättningar och sexuell läggning är exempel på maktordningar som påverkar 
personers livsvillkor (Davis, 2008: 71) och rimligtvis även påverkar attityder och resonemang 
kring pornografi. Dock möjliggör homogeniteten i urvalet större chans till generaliserbarhet 
(Trost, 2014: 137-139) eftersom kvinnorna i vår studie liknar varandra i många avseenden. 
 
Återigen är det värdefullt att tillägga den känslighet som rör ämnet. Vissa samtalsfrågor kan 
vara besvärliga för intervjupersonerna att besvara på ett ärligt sätt vilket gör det kan göra det 
svårt att veta om svaren vi får in är tillförlitliga. Svaren kan även bli bristfälliga om 
intervjupersonerna inte vill utveckla deras tankar och synsätt på ämnet. Detta var ett av våra 
största orosmoment inför intervjuerna då intervjupersonerna inte skulle kunna uttrycka sig 
ärligt i sina svar i och med att bekantskapen mellan parterna inte gör det lika anonymt. I 
praktiken upplevdes det snarare som en fördel då intervjupersonen var mer avslappnad och 
uttryckte sig öppet om sin porrkonsumtion och sexuella erfarenheter. Det kan ha och göra 
med att det inte är en främling som man ska diskutera känsliga ämnen med. 
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Intervjuerna varierar mycket tidsmässigt vilket gör att vid vissa intervjuer har vi samlat in 
betydligt mer material än vid andra. Detta berodde till störst del på att vissa intervjupersoner 
inte ville utveckla sina svar lika mycket och höll sig mer kortfattade och inte lika öppna än 
andra. Vi anser dock att alla intervjuer möjliggör underlag för goda analyser.  

5. Resultat & Analys  
Följande avsnitt har för avsikt att besvara vår studies frågeställningar strukturerat och 
pedagogiskt. Syftet med vår studie är att undersöka unga, porrkonsumerande kvinnors 
attityder till pornografin samt upplevelser av de könsstrukturer som reproduceras i 
pornografin. Vidare vill vi diskutera på vilka sätt dessa representationer av kön upplevs 
påverka hennes egen sexualitet. Detta skall besvaras genom frågeställningarna;  
 

- Vilka attityder har unga, porrkonsumerande kvinnor till pornografi?  
- Hur resonerar unga, porrkonsumerande kvinnor kring de könsstrukturer som 

reproduceras i pornografin? 
- Hur upplever kvinnorna att dessa uppfattningar om kön påverkar hennes egen 

sexualitet?  
 
I avsnitt 4.2 “Urval” presenteras intervjupersonernas konsumtionsmönster i generella drag. 
Utifrån sammanställningen synliggörs mönster av att intervjupersonerna konsumerar mer 
pornografi som yngre samt att de som lever som singlar konsumerar mer än de som befinner 
sig i en romantisk relation. Intervjupersonernas konsumtion varierar mellan flera gånger i 
veckan till ett par gånger om året och i generella drag används pornografin som ett verktyg att 
snabb upphetsning, spontanitet och inspiration.  

5.1 Könsstrukturer och attityder 

En viktig upptäckt i vårt material är att kvinnornas attityder till pornografi och deras 
upplevelser av de könsstrukturer som presenteras i pornografi är tätt sammanflätade. Den 
tidigare forskningen som avser attityder är främst kvantitativa studier vilket försvårar 
möjligheten att redogöra för bakgrund och orsak för dessa, vilket vi hoppas att vår studie kan 
vara ett bidrag till. Hur kön porträtteras i pornografin är alltså avgörande för vilka attityder 
kvinnorna utvecklat och hur hon förhåller sig till dessa representationer. En inledande 
spekulation utifrån den tidigare forskningen var att kvinnornas attityder till pornografi skulle 
vara oavhängig könsstrukturerna i större utsträckning och att intervjupersonernas berättelser 
skulle vara mer heterogena. Ingen av kvinnorna i studien har en entydig attityd till pornografi 
utan dessa beskrivs i olika termer och från olika perspektiv. Vår uppgift för detta avsnitt är att 
presentera och tolka vår empiri i försök att forma förklaringsmodeller som besvarar vår 
frågeställning om vilka attityder porrkonsumerande kvinnor har till pornografi och varför. 
Detta avsnitt är grundläggande för att vidare kunna förstå om och hur våra intervjupersoner 
upplever att de könsstrukturer som reproduceras i pornografin har påverkat deras sexualitet.  
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5.1.1 Kön, makt och våld  

Könsstrukturer avser den samhällsordning där könsroller legitimeras och bildar en hierarkisk 
ordning där män har mer makt än kvinnor. I pornografin erotiseras denna maktobalans vilket 
reproducerar föreställningar om hur kvinnor och mäns sexuella relation kan och bör se ut 
(Dworkin, 2000; Dines, 2010; Waltman, 2014). Maktobalans bygger enligt Hirdman (2001: 
59-67) på två principer; a) isärhållande av könen, och b) manlig överordning. Genussystemet 
har skapat normer och mönster där kvinnor och män betraktas som varandras motsatser och 
där manliga egenskaper värderas högre än kvinnliga. Dessa mönster framträder tydligt i 
pornografin enligt våra intervjupersoner genom att kvinnor och män inte har samma roller 
utan fyller två olika funktioner. Isärhållandet av könen synliggörs enligt våra intervjupersoner 
genom att en part är aktiv och en är passiv, en är ett subjekt och den andra är ett objekt samt 
en är dominant och en är underordnad. Mia och Johanna förklarar;  
 

“Asså som man ser på tjejer [i pornografiska filmer] ofta så är det såhär det ska vara en kille 
som är stor och musklad och ha jättestor kuk och sen så ska det vara en jätteliten tjej som ofta 
så är det typ en beskrivning så här “teengirl” och asså det ska verkligen vara såhär hon ska 
vara liten och tight och [...] att det känns som ofta så blir kvinnan förnedrad i filmerna och så 
här, eller ska vara så här lilla gumman och mer så” - Mia  
 
“Jag tycker det är konstigt att dom kvinnorna som är med i de här filmerna även om det står.. 
enligt lag att dom ska vara över 18 ser dom inte ut att vara över 18 så dom ser ut att vara barn 
eller under 18. Å männen är ju oftast asså.. ölfeta gubbar som är våldsamma eller så är det 
muskelknuttar som är dubbelt så stora som flicko.. jo flickorna vill jag säga. Flickor och 
gubbar. Eller våldsamma gigantiska män..”- Johanna 

 
Vi tolkar Mia och Johannas beskrivning av kvinnan och mannen i pornografin som motsatser 
där den önskvärda kvinnan är liten, ung och maktlös i relation till mannen som är stor rent 
kroppsligt, äldre, muskulös och dominant. Att pornografin demonstrerar dessa stereotypa 
föreställningar om kön och könsroller befäster normer som ger konsekvenser för kvinnornas 
attityder. När kvinnor porträtteras som ett underordnat objekt som endast fyller funktionen att 
tillfredsställa mannen förstärks både de isärhållande mekanismerna och dominansen som 
Hirdman menar är avgörande för att förstå den könsmaktsordning som präglar vårt samhälle 
(Hirdman, 2001: 80-83). Flera av våra intervjupersoner gör motstånd mot dessa 
porträtteringar av kön och har tydligt lokaliserat vad som saknas för att göra pornografin mer 
“verklig” och representativ. Johanna ger exempel på vad hon upplever saknas; 
 

“Jag tror inte att jag nånsin har fått se en riktig orgasm [i pornografiska filmer].. asså kvinnlig. 
Första gången jag hade min så visste jag inte ens vad det var. För jag kände inte igen det. Trots 
att jag hade kollat på så mycket porr som jag hade gjort. Så jag tror inte jag har sett en enda 
genuin kvinnlig orgasm i pornografin.. vilket bekräftar att det inte är till för kvinnor eller 
kvinnors njutning..” - Johanna 
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Johanna berättar att genom sin konsumtion av mainstreampornografi där kvinnan endast är 
hjälpmedel till mannen och saknar egen sexuell agens, så har kunskap om kvinnans kropp och 
sexualitet gått förlorad. Johannas beskrivning synliggör ett missnöje som markant påverkat 
hennes attityd till pornografi; att kvinnans orgasm kommer i andra hand. Johannas 
upplevelser av kvinnliga orgasmer, eller snarare avsaknaden av kvinnliga orgasmen styrks av 
Klaassen & Peter (2014) forskning som påvisar att män i mycket högre utsträckning än 
kvinnor får orgasm i pornografiska filmer. Om orgasmen visualiserar det absoluta målet med 
ett samlag och den avslutande scenen i mainstreampornografin oftast är den manliga 
ejakulationen synliggörs inte kvinnliga mål och hon är och förblir enbart ett medel för manlig 
njutning. Den komplexitet som råder utifrån Johannas beskrivning är därmed att pornografin 
inte är något njutbart för kvinnor. Den tidigare forskningen redogör även för att mannen i 
pornografin ofta ejakulerar över kvinnornas ansikten vilket kan symbolisera dominans och 
förstärka bilden av kvinnan som underordnad, smutsig och ovärdig (Klaassen & Peter, 2014; 
Fritz & Paul, 2017).  
 
Att vara aktiv och målmedveten är stereotypt manliga egenskaper och passivitet och 
underkastelse stereotypt kvinnliga. Hirdman (2001: 68-69) menar att män har ett 
underliggande förakt mot kvinnor som synliggörs genom att män tydligt tar avstånd mot det 
som betraktas som kvinnligt. Om orgasmen i pornografin är ett resultat av underkastelse och 
självuppoffring i form av att tillåta sig användas som ett verktyg för att mannen skall kunna 
nå klimax, vilket är egenskaper som betraktas som kvinnliga, så riskeras inte maskuliniteten 
att utmanas om den kvinnliga orgasmen uteblir.  
 
Den allra yttersta konsekvensen av ojämlikhet är mäns våld mot kvinnor. Våld är en produkt 
av starkt förakt och ett sätt för mannen att upprätthålla makt och kontroll över kvinnan, vilket 
är grunden i för hela den könsmaktsordning som Hirdman presenterar. Föraktet tar sig uttryck 
genom förlöjligande generaliseringar, prostitution, våldtäkter och våldspornografi (Hirdman, 
2001: 68). Majoriteten av våra intervjupersoner menar att våld är vanligt förekommande i 
pornografin och på frågan om Brita kunde exemplifiera vad hon menar när hon berättar att 
kvinnorna i pornografin utsätts för våld svarar hon;  
 

“Det kan vara vad som helst.. men asså det är många former av slag. Typ knytnävar men det är 
också vanligt med örfilar på rumpan eller ansiktet, folk som typ tar deras kuk liksom och slår 
den överallt i deras ansikte och sen typ tar handen runt halsen och liksom kväver. Det är SÅ 
vanligt! Och ehm.. hålla fast personer eller binda fast dom, det kan också vara våld beroende 
på om dom är med på det eller inte. Men även liksom olika uttryck, förnedrande uttryck. Dom 
typ skriver på deras ansikten ibland har jag sett. Dom skriver liksom jag har sett jätteäckliga 
saker när dom skriver olika förnedrande uttryck över hela deras kroppar typ.. och kanske 
liksom har något över ögonen så dom inte ser något” - Brita  

 
Brita radar upp flertalet våldsamma inslag som riktar sig mot kvinnan och menar att dessa 
representationer får henne att må väldigt dåligt vilket förstärker hennes attityder om att 
mycket av pornografin är misogyn och vilar på destruktiva könsnormer. Hur har strypgrepp, 
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knytnävsslag och verbala kränkningar, som i andra sammanhang skulle betraktas som 
allvarligt våld, erotiserats till den grad att den idag klassas som mainstream? Att våld mot 
kvinnor erotiserats i pornografin är ett kvitto på att män har mer makt eftersom kvinnor inte 
verkar vilja konsumera denna typ av våldsam pornografi och mår dåligt av att den existerar. 
Erotiseringen av våld mot kvinnor möjliggörs genom processer av homosocialitet där det 
gemensamma föraktet mot kvinnor kan tolkas som ett uttryck för samhörighet (Hirdman, 
2001: 69). Många av kvinnorna i vår studie ger uttryck för en stark vilja att bryta dessa 
mönster och längtar efter erotiskt material där dom får vara realistiskt representerade och där 
fokus är njutning och lust, inte våld.  
 
En intressant upptäckt i vår empiri är hur kvinnorna diskuterar det faktum att männen i 
pornografin ofta är anonyma. Deras ansikten visas sällan och fokus är på deras kroppar. Mia 
och Brita förklarar; 
 

“Oftast fakiskt… kom jag och tänka på nu, så ser man inte ens männens ansikte eller 
någonting, utan det är oftast, man ser bara tjejen [...] Och det är ju också, det är ju rätt sjukt att 
så här männen är typ anonyma men inte kvinnorna, också… [...] Ja så det är ju hela vinklingen 
på allting, blir ju… vriden, ehm och att liksom mannens håll och att det är de som har makten 
hela tiden” - Mia 
 
“De visar inte männens ansikte det är jättekonstigt nu när jag tänker på det.. [...] just med att 
man inte får se männens ansikte, det är lite sjukt.. liksom.. det är kränkande att dom liksom 
förblir anonyma och kvinnan objektifieras. Det tänker jag på nu…” -Brita  

 
Den tidiga forskningen redogör för att objektifiering just handlar om att avhumanisera 
kvinnor och enbart framhäva hennes kropp (Klaassen & Peter, 2014; Fritz & Paul, 2017). 
Maktrelationen mellan män och kvinnor verkar omöjliggöra objektifiering och misandri 
eftersom kvinnor inte befinner sig i en sådan position där hon har mandat att beordra eller 
tilltala män på sådant vis som kan tolkas förnedrande (Gorman et. al, 2010: 138-139). 
Avsaknaden av ett ansikte på kvinnor i pornografin betraktas som objektifiering medans 
avsaknaden av ett ansikte på männen betraktas som en porträttering av makt enligt våra 
intervjupersoner. Krävs det en strukturell underordning för att kunna tolkas i termer av att 
vara objektifierad? Detta väcker intressanta frågor som hade varit av intresse att undersöka 
vidare i ytterligare studier.  

5.1.2 Negativa attityder och känslor av skam 

Att våra intervjupersoner uttryckte känslor av skam och/ eller negativa känslor gentemot 
pornografin var det absolut vanligaste mönstret vi kunde se. Vilket är intressant, eftersom att 
alla mer eller mindre är aktiva konsumenter. Känslorna grundar sig uteslutande i de 
könsstrukturer som existerar i mainstreampornografin och som vi redogjort för i det tidigare 
avsnittet.  Dessa strukturer beskrivs av kvinnorna vara destruktiva och framkallar känslor av 
obehag, skam, skuld och ångest. Brita berättar; 
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“Jag tycker det är jobbigt att se våldet som.. liksom.. kvinnor får uppleva i porr. Och det gör 
mig.. det får mig att känna mig som ett objekt fast det är jag som kollar på det. Det får mig att 
känna mig som att, jag känner skam att jag gillar att kolla på det. Ehm.. det gör mig asså ja jag 
känner mig dålig att jag gillar det typ. Och jag kan känna mig ibland dålig över hur jag känner 
mig som ett objekt och då måste jag sluta kolla för att jag inte alls mår bra av det, men ibland, 
alltså jag gillar det typ också. Det är väldigt svårt..” - Brita  
 

Genom att konsumera pornografi där kvinnan objektifieras så känner sig även Brita som ett 
objekt. Hon beskriver även att när hon konsumerar pornografi där kvinnor förnedras eller 
utsätts för våld och upplever njutning av detta så skäms hon och mår dåligt. Det verkar finnas 
en dissonans i hur intervjupersonerna relaterar till pornografin: å andra sidan finner de 
njutning i filmer med misogyna inslag, å andra sidan beskriver de själva att den njutningen 
kommer på bekostnad av känslor med skam och obehag. 
 
Skam är ett återkommande tema i många av våra intervjuer. Känslorna vilar på föreställningar 
om att man som kvinna inte bör kolla på pornografi eller att man inte kan identifiera sig med 
en porrkonsument. Carola besvarar en fråga hur hon känner sig efter att hon konsumerat 
pornografi;  
 

“Ja asså.. det är väl också lite.. asså för min egen del känner jag mig inte.. det är inte som jag 
skäms alltså så.. men jag asså det är inte som att jag hade velat att min partner eller mitt ex 
hade varit med mig.. Jag vet att vissa tittar på porr tillsammans men det skulle jag inte kunna 
göra. Så det är typ lite skämskudde ändå..” - Carola  

 
“Vad tror du att det beror på?” - Intervjuaren 

 
“Nej men liksom.. att det är tabu å jag.. när jag tänker på vem som tänker på porr tänker jag 
inte på personer som jag.. fast jag vet att många gör det alltså så. Det är vanligt.. ehm..” - 
Carola 

 
Tidigare studier som undersökt hur kvinnor upplever pornografi visar att det är vanligt med 
skuld- och skamkänslor till följd av sin konsumtion (Berg, 1999). Kvinnans sexualitet har 
genom historien varit föremål för granskning och den är sammanflätad med kvinnans 
värdighet. En klassisk referens för detta är att män med många sexuella partners betraktas som 
statusfylld medans en kvinna med många sexuella partners i bagaget klassas som horaktig. 
Detta kan tolkas som en symbol för att kvinnan skall hålla sig inom vissa godkända sexuella 
ramar för att betraktas som “värdig” och “fin”. Pornografin avspeglar inte den värdiga 
sexualiteten (Gagnon & Simon, 2004: 200) och kvinnor kan därmed känna skam för hon 
konsumerar material hon inte bör bli upphetsad av. Carola menar att när hon tänker på 
människor som kollar på pornografi så tänker hon inte på personer som hon själv och tar 
därmed aktivt avstånd från föreställningar om den stereotypa personen som konsumerar 
pornografi.  
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5.1.3 Ambivalenta attityder 

Ambivalenta attityder till pornografi var ytterligare ett vanligt förekommande mönster hos 
kvinnorna vi intervjuat. Med bakgrund i det tidigare stycket är det därför intressant att 
redogöra för de mönster där kvinnorna uttrycker konflikten mellan att vara negativ till 
könsstrukturerna som presenteras i mainstreampornografin och känslor av lust och njutning. 
  
Många av våra intervjupersoner berättar att porträtteringar av kön där kvinnor domineras, 
förnedras och på andra sätt utsätts för psykiska eller fysiska aggressioner kan väcka känslor 
av både lust och obehag. Detta åskådliggörs genom att kvinnorna pendlar mellan 
beskrivningar av skuld och skam med känslor av upphetsning och nyfikenhet. Carola berättar;  
 

“Ehm, asså i den pornografin jag tittar på är det mycket undergivna kvinnor i liksom mer i 
såna [undergivna] situationer.. Den är väldigt splittrad. Jag.. jag känner att asså jag 
konsumerar ju det så jag kan inte säga såhär att.. det skulle kännas som hyckleri om jag ba 
“det är hemskt och vidrigt! ta bort skiten” asså såhär.. men samtidigt kan jag tycka det..” - 
Carola 

 
Carola beskriver att i den pornografi som hon konsumerar är kvinnorna ofta undergivna och 
hon beskriver att hon skulle känna sig som en “hycklare” om hon konsumerar den typen av 
pornografi och samtidigt önskar att den försvann. Den tidigare forskningen som behandlar 
kvinnliga attityder till pornografi menar att ambivalens ofta grundar sig i en konflikt av yttre 
sociala påtryckningar och individuella moraliska övervägningar (Johansson & Hammarén 
2007: 63-67), vilket Carola och flera andra av intervjupersonerna ger uttryck för. Det betyder 
att även om individen finner det pornografiska materialet motbjudande eller förnedrande så 
finns det samtidigt en tillåtande atmosfär kopplat till det liberala samhället som premierar 
denna inställning till pornografi. 
 
En alternativ analys för att förstå ambivalens grundar sig i en kulturell helhetsförståelse för 
den position som kvinnor kan uppleva sig ha tilldelats i ett patriarkat. Hirdman menar att när 
kvinnor socialiseras in i en roll som underordnad från att hon är barn så bildar detta en 
självklar förståelse för kvinnans hela verklighet. När kvinnans mening, ordning och sexualitet 
formas utifrån traditionella principer om kön skapas den genusordning som hon betraktar som 
självklar och “meningen med livet” (Hirdman, 2001: 74). Vi vill mena att dessa principer 
möjliggör att våra intervjupersoner till viss mån accepterar, eller åtminstone kan tända på 
dessa representationer av kön som finns i pornografin. Det är också rimligt att anta att 
alternativa representationer av kön skulle kunna uppfattas som konstiga och ännu mer 
motbjudande för det avviker från de normer som kvinnorna upplever som självklara. 
 
En strategi som ett par av våra intervjupersoner har anammat för att hantera ambivalenta 
attityder är att “koppla bort” hjärnan, det vill säga aktivt skjuta undan eventuella moraliska 
tankar och dilemman som kan tänkas framträda av att titta på pornografi. Frida berättar; 

27 



 

 
“Man kopplar ju bort hjärnan totalt [när hon konsumerar porr], asså man tänker ju ofta inte 
jättemycket för det är ju så här ja men som jag pratade om, dem här gångerna man väl börjar 
tänka på det, då är det ju lite förstört” - Frida 

 
Fridas citat visar komplexiteten av att kvinnorna dels kan hitta en njutning av att konsumera 
pornografi men hela tiden förhåller sig till moralistiska aspekter av sin konsumtion. Sara 
beskriver sin inre konflikt så här; 
 

“Jag vet inte om den här kvinnan, har hon blivit såld eller utsatt för trafficking eller vad 
handlar det här om? Asså det har blivit mera… mer moraliska tankar kommer med hela tiden” 
- Sara 

 
Många av våra intervjupersoner visar på empati och solidaritet med kvinnorna som befinner 
sig i porrindustrin och aktörens eventuella utsatthet är en stor bidragande faktor till att hon 
inte fullt ut kan njuta av och uppskatta pornografiska filmer.  
 
Vi tycker oss dock se fler förklaringsmodeller till ambivalens som helt enkelt handlar om att 
pornografi är ett enkelt sätt att bli upphetsad i tider av mycket studier, jobb, krävande barn 
eller en lust som sviktar. Men också att mainstreampornografin är den som är mest 
lättillgänglig, gratis och erbjuder en sån mängd att man kan leta sig fram till något som passar 
sina preferenser. Kvinnorna i vår studie kritiserar inte pornografi som fenomen och menar att 
det är viktigt att utforska sin sexualitet och att det finns hjälpmedel för att få igång fantasierna. 
Det som alla är kritiska mot är pornografins nuvarande könsstruktur där kvinnans kropp 
sexualiseras, objektifieras och är hierarkiskt underordnad mannen. 

5.1.4 Positiva attityder 

Alla våra intervjupersoner har inte genomgående negativa attityder till pornografi. Även om 
alla kan redogöra för de problem de ser med pornografins innehåll ur ett genusperspektiv så 
upplever vissa intervjupersoner pornografin som mer positiv än andra. Brita talar i termer av 
pornografi som “empowering”, vilket också är det mest positivt laddade ordet som 
framkommer under alla intervjuer; 
 

“Ehm.. jag alltså jag tror rent generellt jag tycker pornografi är ganska empowering. KAN 
vara empowering. För att jag har under många situationer kan jag känna mig väldigt 
underlägsen i sexuella relationer så att kolla på porr får mig att känna mig väldigt aktiv.. 
liksom i mitt sätt att uttrycka min sexualitet. Så jag tror generellt tycker jag det är ganska 
empowering” - Brita 
 

Vi förstår detta som att Brita använder pornografin som ett verktyg för att bryta sig ur den 
samhälleliga genusordningen som tilldelat henne en passiv roll. Brita menar att även om 
kvinnorna i pornografi ofta framställs som objekt och, eller utsätts för våld så porträtteras hon 
som sexuell. Kvinnan i pornografin är inte blyg eller handlingsförlamad utan hon skall visa att 
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hon njuter och hon har utrymme att ta för sig. Dessa skildringar ger Brita ett självförtroende 
som förstärker hennes känslor av att pornografin kan vara ett positivt redskap. Vi kan förstå 
Britas positiva inställning till pornografin som ett sätt för henne att göra uppror mot de 
könsnormer som finns och försöka vända dessa till sin fördel. Istället för att hon faller offer 
för den porträttering pornografin uppvisar av kvinnan vill hon istället lyfta det till ett sätt att 
trotsa föreställningar om kön och utjämna maktrelationen mellan könen. 
 
Känslor av “empowerment” kan även vara starkt förknippat med att aktivt agera i enlighet 
med det traditionellt maskulina, vilket kan vara en strategi för att tillförskaffa sig mer makt, 
eftersom mäns egenskaper värderas högre. Det går också att tänka sig att bryta feminina 
normer sexuellt ger upphov till viss berömmelse från manliga sexuella partners eftersom hon 
därmed aktivt tar avstånd från det traditionellt kvinnliga, som ofta väcker förakt hos mannen, 
till att agera mer maskulint (Hirdman, 2001: 66). Även om kvinnor utmanar männens position 
kan hon aldrig göra det fullvärdigt, för hon är fortfarande en kvinna. Hirdman menar till och 
med att när kvinnor tror att dom har sexuell makt är det bara en historielös önskedröm 
eftersom mäns sexualitet är en “obändig naturkraft” (ibid: 69). 
 
Ett par av våra intervjupersoner upplever känslor av att samhället har förändrats över tid med 
hänvisning till att tekniken har utvecklats snabbt, saker har blivit mer moderna och normer 
kring manligt och kvinnligt har förändrats. Detta är betydande för attityderna till pornografi; 
 

“Det har blivit mer öppet och folk har börjat prata mer om det [pornografi] och innan har det 
varit så här, det har känts onödigt att kolla på det överhuvudtaget men sen så typ… aa men när 
det har blivit lite mer så här, lite mindre skämmigt i samhället också eh, så har jag börjat kolla 
på det mer och att folk pratar om det och eh, att jag kanske känner mig själv mer så att jag inte 
skäms riktigt” - Mia 

 
Mia menar att det har skett en förflyttning från att konsumtion av pornografi har varit 
“skämmigt” till att bli mer accepterat och därmed känner hon att hon inte längre skäms för att 
hon konsumerar. Förflyttningen kan tolkas i liberala termer av att sexualiteten har blivit mer 
fri och människan, i synnerhet kvinnor, har större utrymme att bestämma över sin kropp och 
sexualitet än innan. Det uttrycktes ett par explicita formuleringar som implicerar ett liberalt 
förhållningssätt till pornografi vilket också indikerar uppfattningar om ett mer öppet och 
tolerant samhälle. Ett liberalt förhållningssätt tolkas som tidigare nämnt som en inställning till 
att människan är fri att bestämma över sina egna val och sin egna kropp. Mia och Clara 
berättar;  
 

“Är alla med på det, så får ju folk göra vad dem vill [...] aa som sagt, är alla med på det och 
tycker att det är okej så är det klart att då får de göra de och vill de spela in en film och göra 
det så fine, eh, man kan ju välja att inte kolla på det” - Mia 
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[...] jag också väldigt liberal när det kommer till sex och att man så hära. du får göra vad du 
vill, det är inte så konstigt liksom, eh så det är så här, det är lite två, det går så här två håll som 
att man ska tycka och vad jag själv tycker typ” - Clara 
 

Mia och Clara beskriver att alla skall få göra som man vill så länge alla inblandade samtycker 
till att medverka i de sexuella praktikerna. Mia ger uttryck för en trötthet i att pornografi 
moraliseras och att människor som inte vill eller uppskattar pornografi kan välja att inte titta. 
Clara beskriver att hon handskas med motstridiga budskap som å ena sidan säger åt henne vad 
hon “ska” tycka, det vill säga att pornografi är fel och ojämställt och sen vad hon själv faktiskt 
tycker. Kraften av sociala påtryckningar och denna typ av förväntning som Clara ger uttryck 
för kan mycket väl tänkas ha inverkan på flera av våra intervjupersoner. 
 
Den tidigare forskningen som lyfter upp kvinnors positiva känslor till pornografi samstämmer 
med våra resultat i det avseendet att huvudargumenten som används både av våra 
intervjupersoner och Hammaréns är kvinnans rätt till sin kropp och sin sexualitet (Hammarén, 
1990: 39-40). Kvinnor har rätt att välja att konsumera och andra kvinnor har rätt att delta i 
pornografi, och skall så kunna göra utan skam. Pornografi kan vara en symbol för kvinnlig 
frigörelse och kan inge känslor av upphetsning och “empowerment”.  
 
Vi som författare menar att konstruktionen av “den fria viljan” som manifesteras i liberala 
tankegångar också bör analyseras utifrån ett könsmaktsperspektiv för att kunna skapa en nyanserad 
bild av kvinnors villkorade möjligheter att forma sitt eget liv. De historiska beskrivningarna av kön, 
eller mer precist vad kvinnor är, kan göra och bör vara illustrerar ett dominant tänkande där könen 
förhåller sig till varandra i en maktrelation (Hirdman, 2001: 23). Dessa föreställningar och sociala 
påtryckningar det medför att tilldelas och uppträda ett specifikt kön påverkar dina möjligheter att 
påverka ditt liv och samhället. Därför menar vi, med stöd i Hirdmans argument, att fraser som 
antyder att människor har möjlighet att “göra vad dom vill” inte helt överensstämmer med 
verkligheten där maktordningar samspelar och påverkar utrymmet att exempelvis kunna tacka nej 
till att delta i pornografiska filmer eller ha en autentisk sexualitet. Detta är något som många av våra 
intervjupersoner har erfarenheter av och kommer belysas i avsnitt 5.2.2 “Könsnormativa 
förväntningar påverkar förmågan att kunna säga nej”. 
 
Radikalfeministiska argument mot pornografi bygger som tidigare nämnt på att lyfta industrin 
till en strukturell analysnivå för att förstå hur förtryck mot kvinnor cementeras genom 
distribution och konsumtion av pornografi (Dworkin, 2000: 20-28; Millet, 2012). Mias citat 
längre upp i detta avsnitt ger uttryck för att man både kan befinna sig i porrindustrin av fri 
vilja, men också att du som konsument enkelt kan välja bort pornografin om det inte passar 
dina preferenser. Konfliktlinjen mellan Mias liberala argument och de radikalfeministiska 
bygger på antaganden om att det finns saker i sig som är essentialistiskt “omoraliska” ur ett 
samhällsperspektiv, vilket radikalfeminismen menar att pornografin är. Vidare särskiljer Mia 
på konsument och aktör vilket också står i motsats till radikalfeministiska argument om att 
kvinnor bäst kan beskrivas tillhöra en och samma “grupp” och att alla kvinnor påverkas av att 
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porrindustrin är normaliserad. Du kan alltså inte som kvinna bara välja bort att konsumera 
pornografi och därmed välja bort att påverkas av den. Verkligheten kan snarare förstås som att 
så länge män är överordnade kvinnor samt konsumerar pornografi och kvinnor befinner sig i 
porrindustrin kommer alla kvinnor att påverkas av de attitydförskjutningar som är produkten 
av konsumtion och uttrycks genom trakasserier, våld, hot om våld och våldtäkt.  
 
En strategi kvinnorna utvecklat för att undvika att exponeras för misogyn pornografi är att 
konsumera lesbisk pornografi. Denna typ av pornografi upplevs betydligt mer positiv av flera 
av våra intervjupersoner. Molly berättar; 
 

“Alltså jag tycker om kvinnor njuta, för det påminner mig om min egen njutning. Liksom att 
jag kan.. ah men jag kan.. jag förstår henne liksom i.. det. På det sättet. Så det är därför jag tror 
att jag gillar det” - Molly 

 
Vår tolkning är att intervjupersonerna upplever att de kan relatera bättre till pornografiskt 
material som enbart innehåller kvinnliga skådespelare därför den fokuserar och presenterar 
andra sexuella praktiker och relationer än den heterosexuella pornografin. Intervjupersonerna 
kan genom detta lägga de moraliska känslorna åt sidan då lesbisk pornografin inte upplevs 
innehålla våld, förnedring och där manlig njutning inte är i centrum.  

5.1.5 Porrkonsumtion ur en genusanalys  
Sexistiska attityder och misogyni beskrivs i den tidigare forskningen kunna vara en produkt 
och konsekvens av manlig konsumtion av pornografi (Hald, Malamuth & Langes, 2013: 653; 
Waltman, 2014). Kopplingarna som görs mellan konsumtion och misogyni hänvisar till att när 
män konsumerar material där kvinnor förnedras så förskjuts gränserna för vad som betraktas 
som våld. Genom att kvinnor porträtteras som promiskuösa, kåta, villiga och njuter av att bli 
dominerad och utsatt för andra typer av aggressivitet erotiseras våld mot kvinnor och hon kan 
till och med förtjäna det våld hon utsätts för.  
 
Ingenting i vårt material tyder på att våra intervjupersoner utvecklar liknande sexistiska 
attityder eller misandri. Däremot kan vi tydligt se att våra intervjupersoner identifierar sig 
med kvinnorna i de pornografiska filmerna och att detta väcker tankar om hur en kvinnas 
sexualitet bör vara för att vara sexig och tillmötesgående i relation till en manlig partner. 
Detta leder till hög grad till att kvinnorna förskjuter sina egna sexuella gränser och gör våld på 
sig själva. Föraktet riktas alltså mot kvinnorna själva istället för mot männen, och inte tvärtom 
som vid manlig konsumtion. Clara berättar; 
 

“Ja men att vissa killar verkligen är väldigt mycket hårdhäntare för att det har dem sett på porr 
eller för dem har blivit så avtrubbade att dem behöver hårdare tag för att gå igång själva 
lixom, eh… [...] det har blivit mer.. vad ska man säga.. att man själv typ tänder på dominans 
på ett annat sätt för att man har sett det så mycket i porr och sen är så det ska vara och därför 
tycker jag att dominans anses sexigt för att det har jag ju sett i porr att det ska vara typ” - Clara 
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Kön, eller snarare genus, är en central faktor för att förstå konsekvenserna av pornografi. Hela 
porrbranschen är sexistisk i sig själv där både manliga och kvinnliga aktörer tvingas in i 
stereotypa könsroller där de dessutom förväntas överdriva dessa. Det förefaller rimligt att 
konsumenter anammar det sexuella beteende “sitt” kön utövar i pornografin vilket leder till att 
kvinnor intar en passiv position i förhållande till mannens dominanta. Detta bekräftar 
ytterligare varför det är viktigt att analysera pornografi ur en genus- och könsmaktsanalys.  

5.1.6 Sammanfattning  

Våra resultat visar att intervjupersonernas attityder till pornografi är sammanflätat med de 
könsstrukturer de uppfattar porträtteras i pornografin. Det går alltså inte att redovisa dessa 
separat. De könsstrukturer som upplevs mest problematiska i pornografin är när makt och 
våld mot kvinnor erotiseras och ger sig uttryck i form av örfilar, kvävningar, “gagging” och 
ejakulation i kvinnornas ansikten. Dessa könsstrukturer oroar intervjupersonerna och de visar 
solidaritet och empati med kvinnorna som befinner sig i porrindustrin.  
 
Intervjupersonerna visar både på liberala och radikalfeministiska argument i sina intervjuer, 
ibland samtidigt. Många upplever att samhället har blivit mer öppet och accepterande vilket 
gör att man inte längre behöver skämmas som kvinna över sin sexualitet eller sin konsumtion, 
samtidigt som många erkänner pornografin ojämställd och ett uttryck för mäns våld mot 
kvinnor. Pornografin är alltså inte svart eller vit utan ambivalenta attityder är vanligt 
förekommande.  
 
Det mest positiva med pornografin är att den kan vara “empowering” och vara en källa till 
lust. Det mest negativa är våldet. En vanlig reaktion mot våldet är att intervjupersonerna 
konsumerar lesbisk pornografi då de uppfattar den mer autentisk och representativ.  
 
Ingenting i vårt material tyder på att våra intervjupersoner utvecklar sexistiska attityder eller 
misandri mot män. Vi ser att pornografin och våldet är könade företeelser där våra 
intervjupersoner snarare sexualiserar sig själva än de män de har sex med. En förklaring till 
detta kan vara en könsmässig socialisation där intervjupersonerna identifierar sig med 
kvinnorna och kvinnans position i de pornografiska filmerna.  

5.2 Sexualitet  

Detta avsnitt syftar till att redogöra om och hur könsstrukturerna i pornografin upplevs ha 
påverkat intervjupersonernas sexualitet. De huvudsakliga teorierna för detta avsnitt är Gagnon 
& Simons teori (1973) om sexuella skript som menar att människans sexualitet i princip aldrig 
är spontan utan vilar på kulturella “manus” som förmedlar vad som är godkänt eller ej inom 
ramen för det sexuella samt Banduras teori (1977) om social inlärning. Vår empiri skildrar 
mönster av att våra intervjupersoner upplever att pornografin förmedlar normer kring 
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utseende, kön och sexualitet som har integrerats i deras egna uppfattningar om sex och 
sexuella beteende.  

5.2.1 Det kroppsliga idealet 

Våra intervjupersoner är medvetna om att det existerar ett visst kroppsideal i pornografin 
vilket de inte upplever representativt för hur verkligheten ser ut. Kvinnorna som intervjuats 
ger exempel på att kvinnorna i pornografin ofta är smala, vita, har stora bröst och stor rumpa. 
Dessa ideal upplever några av intervjupersonerna har påverkat dem i hur de ser på sin egen 
kropp. Astrid berättar;  
 

“Jag kan inte säga att vi har kollat på porr och blev medveten.. inte så konkret. Men det tror 
jag absolut att på något plan undermedvetet så “oj undra om min mage eller rumpa, bröst ser 
stor ut i den här ställningen” eller “ser jag tjock ut i det perspektivet du är i förhållande till 
mig”. Så ja, kanske. Jag tänker ju så absolut” - Astrid 
 

Minskad sexlust på grund av kroppskomplex är ytterligare ett exempel som Sara lyfter fram; 
 

“[...] om vi har varit och käkat burgare före [samlag] och min mage är ja men fylld med mat, 
så känner jag mig… så känner jag att… nu underpresterar jag i sexet på grund av att min 
kropp ser inte perfekt ut just nu för honom… och jag märker den… öh, ja att kvinnans kropp 
är mera centrerad i sånt sex [...] Det var en stund som jag tappa sexlusten helt för att jag gick 
upp i vikt, jag ansåg att eh, ja men jag är inte sexig nu för att jag inte har den där lilla midjan 
och eh… min rumpa är inte lika stor längre” - Sara 

 
Sara berättar att hennes möjligheter att njuta av sex korrelerar med känslan av att se perfekt ut 
för hennes sexpartner. Känslor av kroppslig perfektion är synonymt med att inte vara “fylld 
med mat” samt ha en liten midja och fyllig rumpa. Att inte leva upp till de kroppsideal som 
målas upp i pornografin sätter sina spår i hur Sara och Astrid upplever sin egna kropp. Saras 
upplevelser överensstämmer med den tidigare forskningen där Corsianos (2007: 866-867) 
redogör för hur kvinnor tidigare resonerat kring sin kropp i sexuella situationer. Resultaten 
visar att kvinnor kan undvika samlag av den anledning att de känner sig “uppsvällda” eller att 
de exempelvis inte har rakat underlivet.  
 
Vidare upplever en del intervjupersoner att de har velat förändra och förbättra deras utseende 
för att leva upp till kroppsidealet pornografin målar upp. Johanna berättar att hon som yngre 
ville leva upp till kroppsidealet som porrstjärnor uppvisar genom olika skönhetsingrepp och 
klädstil; 
 

“Jag ville länge gärna ha silikonbröst, för det var också många som hade och dom var fasta, 
runda och stora. Jag använde bara stringtrosor. Det var viktigt för mig att ha sexiga 
underkläder.. försökte också väldigt länge gå i klackskor. Fast jag fick fruktansvärt ont av det 
och problem med smärtor. Ville ha större läppar, ville ha längre ögonfransar. Ville ha längre 
hår. asså ja allt som.. jag ville i princip se ut som en porrstjärna.. ehmm.. hela min 
tonårsperiod” - Johanna  
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Utifrån Bandura (1977: 24) förklarar han att människors beteenden är inlärda genom 
observationer där ideer formas och används som guide för handlingar. Det som är avgörande 
för hur människor hanterar informationen modellen förmedlar är antingen att vi känner 
attraktion eller upplever modellen som auktoritär. I det här fallet beskriver Johanna att hon 
som yngre hade en bild för hur hon ville framstå rent utseendemässigt kopplat till den 
porträtteringen pornografin målar upp av kvinnor. En möjlig förklaring till att Johanna kände 
en vilja att genomföra skönhetsingrepp eller klä sig på ett specifikt sätt kan härledas till att 
hon upplever att män finner dessa kvinnor attraktiva och därmed vill imitera för att uppnå 
samma status. Givetvis behöver det tas i beaktning att det kan finnas olika faktorer som kan 
påverka hennes bild av sig själv och det kroppsideal hon upplever önskvärt. Det framgår dock 
att hon vill se ut som en “porrstjärna” vilket antyder att det är från pornografin hon har bildat 
sig en uppfattning om den ideala kroppen. Detta går i linje med Fritz & Pauls (2017: 650) 
forskning avseende mainstreampornografins inflytande i kvinnors beteende. Författarna 
menar att kvinnor upplevs få en bristande självkänsla vilket Johanna tämligen synliggör när 
hon beskriver de ytliga förändringar hon vill göra för att hon tycks vara missnöjd med bilden 
hon har av sig själv. Vi tolkar det som att hon vill måla upp en sexig bild av sig själv för att få 
bekräftelse av andra även om hon själv uttrycker det som obekvämt och plågsamt. Detta är 
något som Sara bekräftar och ställer sig kritisk till; 
 

“Jag orkar inte med det att, inför en dejt, så måste jag klä upp mig på ett visst sätt som jag vet 
att ja men på det här sättet får jag killen hem… eller eh… ja… jo, men det är typ så” - Sara 

 
Genom att Sara framhäver sin kropp på ett specifikt sätt är det lättare för henne att få hem en 
kille. Vi tolkar det som att det finns vissa kriterier som hon upplever att hon behöver uppfylla 
för att män ska vilja ligga med henne. Det kan möjligen finnas en anknytning till hur kvinnor i 
pornografin porträtteras genom att vara lättklädda och framhäva vissa kroppsdelar. Utifrån 
svaret får kvinnor som Sara en uppfattning om av vad som anses sexigt och inte från mannens 
perspektiv. Vidare har det konstaterats utifrån den tidigare forskningen av Fritz & Paul (2017: 
650) att det är kvinnorna som konstant objektifieras. Detta bekräftas även i vårt material och 
det verkar sätta sina spår i intervjupersonernas vardag.  

5.2.2 Könsnormativa förväntningar påverkar förmågan att kunna säga nej 

För många av våra intervjupersoner är det svårt att säga ifrån i sexuella akter. Clara förklarar 
att pornografin uppvisar en bild av kvinnor som alltid mottagliga för sex där hon njuter av allt 
och sällan säger nej; 
 

“När man var yngre gick man väl, gick man väl med på lite mer än vad man gör nu, nu är man 
lite duktigare på att säga nej att det här är inte nice typ och sen kan det ju också vara att man så 
här, när jag var yngre ehm, så konsumerade jag väldigt mycket mer porr och då var det ju typ 
så här shit dem här tjejerna tycker det här är skönt då borde det vara skönt, för då borde jag 
också tycka det och det vore ju konstigt om det inte gör det typ” - Clara 
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Gagnon & Simon (1973: 266) beskriver att kvinnans sexualitet är full av myter kopplat till att 
hon föredrar det romantiska, kärleksfulla och mjuka sexet vilket krockar med myterna om 
mannens sexualitet som aggressiv, hård och intensiv. Pornografin upplevs enbart förmedla en 
version av hur sex skall och bör vara vilket Clara upplevde som yngre att hon var tvungen att 
anamma. Pornografin kan med andra ord sägas slå hål på myten om kvinnans "mjuka" 
sexualitet, alternativt så skapar den ett större mellanrum mellan den “värdiga kvinnan” som är 
sammanknuten med myten om den mjuka sexualiteten, och den “promiskuösa” som är 
sammanknuten med pornografin. Dessa tydliga ramar för vad sexualiteten "bör" vara låser in 
och förhindrar ömsesidigt utforskande och samtycke. Pornografin verkar även agera modell 
för vad för typ av sex du som kvinna bör tycka om för att inte vara "konstig" vilket påverkar 
intervjupersonernas förmåga att säga nej.  
 
I Claras fall har inlärningen härlett från pornografin vilket har format hennes sexuella 
beteende och lett till en besvärlighet att säga ifrån om hon inte upplever att det är skönt. 
Vidare berättar Frida att hennes njutning var lågt prioriterad som yngre; 
 

“Man har ju vissa förväntningar på vad sex ska vara och typ asså det tar ju jättelång tid innan 
jag lixom började prioritera, asså vad ska man säga, min sexuella njutning för att man tänker 
att det är, så här asså, målet med det här är att han ska komma för då har det varit bra” - Frida 

 
Den sekundära njutningen för kvinnor som presenteras i pornografin upplever våra 
intervjupersoner återspeglas i det verkliga livet (Fritz & Paul, 2017: 646-647). Precis som 
Clara beskriver även Frida att mäns njutning är det som har varit i centrum medan de 
bortprioriterat sin egen njutning. Några intervjupersoner ger en något mer konkret förklaring 
av händelser som gjort att de ställer sig mer kritiska till pornografin och vad den framställer 
kvinnors förväntade lust som. Celine beskriver det så här;  
 

“Ja men till en början gjorde den verkligen det och eh det var verkligen så här en period i livet 
där jag lixom så här bara insåg så här bara men jag tycker inte att det är nice att ha sex asså så 
här och jag hade väldigt mycket problem med att jag hade ont och sånt lixom så här, och att 
jag typ gjorde en utredning och då var det lixom så här ja men, ha bara sex om du känner för 
att ha sex för att lixom så här man spänner sig och ja, det är jättevanligt bland tjejer till och 
med asså så här” - Celine 

 
Två intervjupersoner har uttryckt att det har haft ont under sex varav en av dem, Celine, som 
har sökt utredning eftersom hon upplevde att det var fel på henne när det snarare handlar om 
att de behöver tänka mer på vad de själva är i behov av. Denna insikt ledde till att Celine 
börjat tänka om och avstå från sexuellt umgänge om hon inte känner sig bekväm eller är 
tillräckligt upphetsad. Vidare lyfter Brita upp att genom en romantisk relation har hon börjat 
förstå att förväntningarna som hon tidigare upplevt inte är lika betydande i hennes sexuella 
liv; 
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“Min förra kille, vi var tillsammans väldigt länge, och det kändes inte som att dom kraven [att 
vara “porrig”] fanns på mig längre efter kanske ett år. Det kändes som vi byggde något bra 
tillsammans och handlade om vår sexualitet tillsammans. Jag tror samtidigt att det handlar om 
att det går att bryta ner och komma över dom förväntningarna men dom finns extremt mycket 
i början i sexuella relationer tycker jag. Innan man har vågat uttrycka själv vad man vill ha” - 
Brita 
 

Livserfarenheter tycks spela en avgörande roll för att kunna ställa sig kritisk till den 
porträttering av kön som presenteras i pornografin vilket Brita inte är ensam om att uppleva 
bland våra intervjupersoner. Utifrån vår empiri tycks det inte finnas en bestämd ålder eller 
tidsperiod när denna uppenbarelse inträffar hos kvinnorna. Genom att intervjupersonerna haft 
sexuella upplevelser samt socialiserat med andra förefaller det avgörande för 
intervjupersonernas uppfattning om pornografins realitet.  

5.2.3 Konkreta upplevelser av hur pornografin påverkat sexualiteten 

Flera av våra intervjupersoner upplever det önskvärt att själva reproducera de könsstrukturer 
som avspeglas i pornografin i form av kroppsspråk, samlagsställningar och uttryck. Samtliga 
upplevelser grundar sig i en kombinerad förståelse av genus och socialisation. Brita och 
Johanna berättar;  
 

“Det känns som den [pornografin] visat mig vad andra uppfattar som sexigt. Att jag börjat 
tänka på att ställa mig i en viss kroppsposition när jag själv har sex, att jag gör vissa saker för 
att jag tror att andra tycker det är sexigt för man sett det i porren. Men jag vet inte egentligen 
om jag hade gjort det utan att ha tittat på det..” - Brita 

 
“Alltså i sexuella sammanhang.. asså man ska svanka, och suga in magen, å puta in å ut och 
allt vart ju liksom helt projekt bara i huvudet att ha sex.. eller att försöka ha sex som 
porrskådisar. Ehm.. såatteh väldigt mycket att jag.. inspireras till hur man skulle se ut och hur 
man skulle vara och vad man skulle säga och.. eh.. aa jävlar. Jag har i princip kopierat det jag 
har sett. Mycket sorgligt när jag tänker på det..” - Johanna 

 
Både Brita och Johannas citat avslöjar att deras sexualiter inte är autonoma utan befinner sig i 
en konstruktion av sexuella normer, förväntningar och imitationer. Brita berättar att 
pornografin visualiserar det som är önskvärt sexigt och att hon genom dessa bilder imiterar 
samlagsställningar och kroppspositioner. Johanna menar att pornografin förmedlat signaler 
om hur man “ska” ha sex och att hon praktiskt taget kopierat hela konceptet som presenteras i 
pornografin. Gagnon & Simon menar att pornografi återspeglar myten om den manliga 
fantasin (2004: 266) vilket skulle kunna vara en förklaringsmodell till varför kvinnorna finner 
det önskvärt att efterlikna dessa representationer. Genom att internalisera den pornografiska 
myten om vad män anser vara önskvärt är det rimligt att anta att kvinnorna försöker imitera 
dessa för att vara tillfredsställande. 
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En annan förklaringsmodell till det imitativa beteendet är att förstå vilka responser på Brita 
och Johannas beteende fått under sexakterna. Omgivningen uppmanar människan till 
självkorrigering utifrån vilka responser ett visst beteende framkallar (Bandura, 1977: 17-18). 
Ponera att detta sexuella beteende väckt positiva responser från Brita och Johannas 
sexpartners i form av komplimanger eller bekräftelse, det gör det tämligen förståeligt att detta 
beteende upprepas än om en sexpartner skulle kritisera det. 
 
Vidare är den dominanta sexuella diskursen avgörande för att förstå sättet människor 
arrangerar sitt sexliv på. Inledningsvis presenterade vi forskning som visar, i likhet med 
Gagnon och Simons teori om sexuella skript, att sexualiteten är kulturellt bunden och skiftar 
beroende på hur makt och kön samspelar i specifika kulturer (Mead, 1948: 291-293). 
Pornografi är en viktig kulturell påverkansfaktor och upplevs agera vägvisare för många av 
våra intervjupersoner där hon anpassar sin sexuella position i likhet med kvinnorna i 
pornografin. 
Johanna berättar att pornografin påverkat henne till att försöka inkludera alla praktiker i 
pornografin i sin egen sexualitet; 
 

“Som tonårstjej så tror jag man ofta känner att man konkurrerar med andra tjejer om killars 
uppmärksamhet. Och för att jag skulle kunna bli första asså prioriterad eller vad man ska 
säga.. då kände jag att jag behöver vara jättesexuellt frisläppt. Å jag skulle kunna göra allting 
som man gör i porr” - Johanna  

 
“Bockade du av allt du såg i porren då för att uppfylla dessa krav?” - Intervjuaren  

 
“Ja exakt. Jag bockade av att jag självklart ville ha analsex, ja självklart ska du munknulla 
mig, ja självklart vill jag att dethär.. dels att det inspirerade mig till vad man kan göra, men 
också att det inspirerade mig till att jag ska vara sexuellt tillgänglig på alla dom här olika 
planen som porträtteras i porr” - Johanna  

 
Pornografin bidrar till omskrivningar av Johannas sexuella skript där hon från att vara 
tonåring dels har internaliserat de könsstrukturer som existerar i pornografin, men också 
försökt leva upp till stereotypa föreställningar om kvinnligt i relation till manligt. Exempelvis 
beskriver Johanna upplevelser av konkurrens om killars uppmärksamhet vilket förskjuter 
hennes sexuella gränser i syfte att vara prioriterad. Gagnon & Simon menar att en persons 
sexualla manus utvecklas i samspel med andra (2004: 19-20), men vår tolkning är att mycket 
av processerna av att forma sexuella skript sker enskilt genom konsumtion av pornografi. 
Våra intervjupersoner och deras sexpartners tycks förhålla sig till förväntningar på sex och 
sexuella praktiker snarare än ömsesidigt utforska vilka praktiker som känns bra, både för den 
enskilde men också tillsammans. Det är främst intervjupersoner som befinner sig i långa 
monogama relationer som upplever att sexualiteten är mer autentisk, utforskande och 
ömsesidig.  
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5.2.4  Upplevelser av att inte påverkas av pornografin 
Även om majoriteten av intervjupersonerna upplever att pornografin påverkar deras sexualitet 
är det endast två av våra intervjupersoner uppger att porträtteringen av kön i pornografin inte 
påverkat hennes sexualitet. För vissa av våra intervjupersoner hjälper pornografin bara till att 
bli mer spontan vilket Carola förklarar så här;  
 

“Asså jag tänker inte säga att det är som en instruktionsbok typ “såhär ska vi göra då blir det 
superbra” men absolut att man kan ha lite mer.. vara lite mer.. för mig hjälper den 
[pornografin] till att bli lite mer spontan. Inte vara så mycket.. ja men så typ. Bli mer spontan” 
- Carola  

 
Mycket av den tidigare forskningen tyder på att pornografin påverkar och formar kvinnans 
sexualitet vilket inte verkar vara fallet för alla. Carolas uttalande stämmer till viss del överens 
med Corsianos (2007: 866-867) där han menar att beteendet som att kvinnan blir mer 
experimentell i hennes sexuella praktiker som en konsekvens av porrkonsumtion. Vi anser det 
viktigt att belysa att det inte nödvändigtvis behöver finnas en stark korrelation mellan 
porrkonsumtion och förändrad sexualitet vilket synliggörs i detta avsnitt. Vidare förklarar 
Celine att hon har använt pornografin som ett verktyg för att liva upp sexlivet; 
 

“Jag var med en kille där vi körde typ så här porr-roulett (småskratt) att man typ så här man 
tagit fram någonting som ändå är ganska rimligt och så bara spolar man och bara okej let’s do 
this typ [...] det kan ju vara lixom ett verktyg till att få ett eh… lite uppfriskat sexliv, absolut 
lixom, men inspirerande vet jag inte, asså så här (småskratt) det är inte så att jag bara aah, nu 
är jag frälst lixom” - Celine 

 
Utifrån Celine beskrivs det mer som att pornografin kan vara en underhållning och tar avstånd 
för de könsstrukturer som pornografin porträtterar. Här blir det tydligt att vissa kvinnor kan 
ignorera meddelandet som pornografin signalerar och istället enbart se det som ett verktyg för 
att testa på nya ställningar och sexuella akter.  

5.2.5 När andras pornografikonsumtion upplevs påverka sexualiteten 

Ett återkommande mönster i vårt material är intervjupersoner som har erfarenheter av att vara 
utsatt för sexuellt våld. En specifik handling som återkommer i tre av intervjupersonernas 
intervjuer är erfarenheter av att strypas av en manlig sexpartner under samlag. Vi förstår att 
det inte går att utläsa exakt vad som lett fram till dessa handlingar utan att intervjua den 
specifika partnern men vi anser att det är anmärkningsvärt att många av kvinnorna har 
erfarenhet av att utsättas för precis de aggressioner som den tidigare forskningen redogör för 
(se Waltman, 2016; Dines, 2010; Bridges et al. 2010; Shor & Golriz, 2019). 
Intervjupersonerna själva ger även uttryck för att män de legat med anammat “porrsex” 
snarare än varit inkännande och frågat vad hon specifikt tänder på eller njuter av. Clara 
berättar;  
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“Det har jag ju märkt själv att det inte alltid killar frågar så här, är det okej om jag stryper dig 
eller tycker du om att man drar i ditt hår? Utan de tar sig ofta friheter och när man då kommer 
till en tjej som inte alls tycker om sånt, att det absolut då kan bli problematiskt” - Clara 

 
Clara beskriver att killar hon träffat tar sig frihet att utöva praktiker utan att ha fått samtycke 
till dessa, även Brita har erfarenheter av detta; 
 

“Första killen jag var med efter att jag och min kille gjorde slut tog stryptag på mig när vi hade 
sex. Liksom man skulle aldrig gå fram och bara strypa en främling eller en vän? Men killar 
kan strypa främlingar bara han penetrerar henne samtidigt.. efteråt när vi hade klätt på oss 
frågade han varför jag inte njöt av att strypas” - Brita  

 
Brita berättar även under intervjun att hon inte har legat med speciellt många killar men att tre 
av dessa tagit strypgrepp på henne under sex redan första gången de hade sex med varandra. 
Även Frida har erfarenhet av att en främmande kille tagit strypgrepp i ett sexuellt syfte;  
 

“Det märktes jättestor skillnad på när jag gick ifrån det [“vanlig klädsel”] till när jag hade den 
här lite mer alternativa stilen, asså killar antog väldigt ofta att det var okej med väldigt så här 
brutala grejer och att det var sånt typ det, det var en kille som kom fram till mig på en fest 
någon gång, eh och tryckte upp mig mot en vägg och tog så här stryptag på mig och liksom så 
här “ja men tycker du om när det gör ont?”. Och det är bland det sjukaste och man står där och 
bara, vem är du? Jag har lixom aldrig träffat den här människan, eh, och jag tror att jag har 
upplevt asså ganska mycket såna grejer” - Frida 

 
Frida berättar att hon fick ett annat bemötande av killar när hon bytte klädstil från det mer 
alldagliga till att ha en mer alternativ klädstil i form av färgat hår, piercingar och “rockiga” 
kläder och att detta tolkades som att hon gillade mer hårdhänt och brutalt sex.  
 
Gagnon & Simon (1973: 13) menar att människan behöver arrangera sina sexuella skript i 
ömsesidighet med personen man har sex med för att dessa skall förefalla lämpliga. Författarna 
framhäver även att sexuell handling kräver att vi laddar praktiker med sexuella element för att 
dessa skall förefalla sexuella. Exempelvis är inte ett besök hos gynekologen eller duschen i ett 
offentligt badhus sexuellt laddat om vi inte tillåter det att vara det. Detta synsätt möjliggör att 
vi kan ladda praktiker som i andra sammanhang förefaller hotfulla, som exempelvis 
strypningar, till att betraktas som sexuella. Problemet här är att intervjupersonernas 
sexpartners inte arrangerar de sexuella aktiviteterna under ömsesidighet eller att 
intervjupersonerna ser att strypningar är en sexuell handling och det betraktas då som ett 
tvång (ibid). Det förefaller som att våra intervjupersoner och deras sexpartners har skilda 
uppfattningar om vad som är sexuellt och därmed skiljer sig också deras sexuella manus.  
 
Den största studien vi hittade i den tidigare forskningen avseende pornografi och upplevd 
påverkan var Folkhälsomyndighetens (2017) rapport om svenskars sexuella och reproduktiva 
hälsa. En fråga som ställdes i rapporten avsåg att kartlägga både om man själv eller den man 
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har sex med har påverkats av att konsumera pornografi. Frågan löd; ”Påverkar pornografi, 
som du själv eller en sexpartner ser, ditt sexliv?”. Rapporten visar att 14 % av unga kvinnor 
upplever att konsumtionen de själva eller någon annan konsumerar påverkar hennes sexliv 
mest positivt. Vidare upplever 7 % att det påverkar dem mest negativt och 30 % uppger att de 
inte vet. Slutligen uppger 51 % att de inte anser att pornografin de själv eller någon annan 
konsumerar påverkat deras sexliv.  
 
Vi ställer oss kritiska till frågans upplägg och menar att den borde ha delats upp i två separata 
frågor för att få ett säkrare resultat. Vi menar att frågorna borde ha delats upp i; a) om man 
anser att pornografianvändning man själv konsumerar påverkar sitt sexliv, samt b) om 
pornografianvändningen någon annan konsumerar påverkar sitt sexliv. Att lägga ihop två 
frågor till en kan skapa en inre konflikt i att intervjupersonerna inte tycker att sin egen 
konsumtion av pornografi påverkar sexlivet, men att någon annans konsumtion påverkar sitt 
sexliv. Denna kritik grundar sig i vår empiri som dels visar att majoriteten av kvinnorna 
upplever att deras konsumtion påverkat dem i någon grad, både positivt och negativt. Men vi 
kan också se att kvinnor upplever att andras konsumtion påverkar dem mycket negativt. En 
ytterligare aspekt är att samma kvinna som upplever att pornografi kan vara “empowering” är 
samma kvinna som har upprepade erfarenheter av att män tagit strypgrepp på henne under sex 
i vad hon tror är en konsekvens av andras porrkonsumtion. Det blir därför missvisande att slå 
ihop dessa frågor till en. Waltman (2016: 36) framhäver även i sin forskning att det är vanligt 
att kvinnlig konsumtion sker genom sin manliga partner och inte på eget initiativ, vilket både 
Astrid och Molly har erfarenhet av. Detta förstärker vår kritik om att frågan bör separeras till 
två.  
  
Vår empiri visar att våldsamma handlingar var vanligt förekommande hos de unga kvinnor 
som inte befinner sig i en romantisk relation utan enbart har tillfälliga sexuella relationer. 
Waltman (2016: 36) redogör för att manlig pornografikonsumtion kan leda till lust att utöva 
sådana praktiker som en “vanlig” kvinna inte går med på och därför vänder man sig till 
prostituerade då hon symboliserar en gränslös sexualitet. Det är rimligt att anta att även 
kvinnor som letar tillfälliga sexuella partners och inte en relation tolkas i termer av att vara 
promiskuösa och därmed ökar risken att utsättas för denna typ av handlingar. 

5.2.6 Sammanfattning  

De könsstrukturer som presenteras i pornografin upplevs ha påverkat våra intervjupersoner på 
olika sätt. Flera intervjupersoner uppger att hon blivit mer medveten om sin kropp till följd av 
sin konsumtion och att hon lärt sig hur hon ska posera och vrida kroppen för att den ska 
uppfattas smalare eller sexigare i förhållande till sin sexpartner. Intervjupersonerna ger även 
uttryck för att de är medvetna om de ideal som präglar pornografin och populärkulturen och 
som cementerar att det önskvärda är att vara renrakad, vit, smal, ha fasta bröst och större 
rumpa. 
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Pornografin anser även reproducera sådana könsnormer som gör det svårt att som kvinna att 
säga nej. Kvinnorna i pornografin beskrivs som “kåta, glada och alltid redo” vilket påverkar 
intervjupersonerna att försöka vara lika tillmötesgående i sina sexliv. Ett par av våra 
intervjupersoner har erfarenhet av att ha sex trots att de inte varit upphetsade till följd av dessa 
förväntningar vilket gett konsekvenser i form av smärta vid samlag och sjukvårdsutredningar. 
 
Majoriteten av våra intervjupersoner uppger att könsstrukturerna i pornografin har påverkat 
deras sexualitet. Flera ger uttryck för att de förskjutit sina sexuella gränser och haft sex som 
inte känts bra eller där de “accepterat” viss grad av aggressioner från män de haft sex med. 
Exempel på praktiker som inspirerats av pornografin är analsex och “gagging”. Två av våra 
intervjupersoner upplever inte att pornografin påverkat dem negativt utan upplever att de har 
förmågan att hålla pornografin på rimligt avstånd. Dessa kvinnor ser i huvudsak pornografin 
som ett verktyg för snabb upphetsning eller för att bli mer spontan.  

7. Diskussion 

Vår studies syfte och vår empiri har strävat efter att synliggöra nya perspektiv på kvinnliga 
pornografikonsumenter samt deras upplevelser och förhållningssätt till pornografin. Vår 
kunskapslucka var att majoriteten av den tidigare forskningen avseende attityder till 
pornografi och upplevd påverkan har män som studieobjekt samt att den forskningen som är 
på kvinnor har sällan ett fokus på att de är aktiva konsumenter. Vi har även diskuterat upplevd 
påverkan i förhållande till de könsstrukturer som presenteras i pornografin, vilket vi inte 
upplever att mycket av den tidigare forskningen gjort explicit. Vi anser att vi har lyckats 
insamla sådan empiri och valt teorier som möjliggjort ett bra utgångsläge för att kunna 
besvara våra frågeställningar; 
 

- Vilka attityder har unga, porrkonsumerande kvinnor till pornografi?  
- Hur resonerar unga, porrkonsumerande kvinnor kring de könsstrukturer som 

reproduceras i pornografin? 
- Hur upplever kvinnorna att dessa uppfattningar om kön påverkar hennes egen 

sexualitet?  
 
Det som var mest framstående är att majoriteten av intervjupersonerna upplevs ha en negativ 
attityd till pornografi men ändå väljer att konsumera vilket blottar en komplexitet som mycket 
av den tidigare forskningen, i synnerhet de kvantitativa inte synliggjort. Vi menar att detta 
förhållande behöver undersökas ytterligare för att möjliggöra insatser som är viktiga för 
kvinnors sexuella hälsa. Vår studie synliggör att kvinnor både kan må mycket dåligt av att 
konsumera pornografi de upplever vara misogyn och samtidigt tända på det. Kvinnors 
sexuella hälsa och pornografi är med andra ord tätt sammanknutna och vi önskar att vi hade 
ställt fler explicita frågor till våra intervjupersoner om deras upplevda ambivalens, 
exempelvis; “Varför väljer du att konsumera pornografi om den får dig att må dåligt?”. Vårt 
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utgångsläge har istället varit att sätta ihop en helhetsförståelse utifrån hela intervjun där 
intervjupersonerna redogör både för och emot. 
 
Många av våra intervjupersoner upplever även att män de haft sex med påverkats negativt av 
att konsumera pornografi. Intervjupersonerna menar att flera manliga sexpartners har agerat 
våldsamt och anammat sådana praktiker som den tidigare forskningen belyst är en konsekvens 
av manlig konsumtion, exempelvis strypgrepp, slag med öppen hand och “gagging”. Detta är 
något vi som författare upplever alarmerande. När praktiker som i andra sammanhang är 
hotfulla eller dödliga, erotiseras och normaliseras till den grad att de anses vara vanliga inslag 
i sexuella relationer behöver vi diskutera vilken plats mainstreampornografin har i ett land 
som Sverige, där vi aktivt jobbar med strategier och jämställdhetspolitiska mål för att nå 
jämlikhet mellan könen. Vår studie synliggör även att det är vanligare att våra 
intervjupersoner blivit utsatta för sexuella överträdelser och våld i samband med tillfälliga 
sexuella partners än de intervjupersoner som levt i monogama relationer en längre tid. Vår 
tolkning är att vid tillfälliga sexuella kontakter upplever man att man inte behöver visa samma 
respekt som för en långvarig partner. Vi vet även att våld i nära relation är ett utbrett 
samhällsproblem och att våra tre intervjupersoner som lever i monogama relationer inte är 
representativa för att dra slutsatser om i vilka typer av relationer sexuellt våld till följd av 
pornografi är mest vanligt förekommande.  
 
Majoriteten av våra intervjupersoner upplever att könsstrukturerna som presenteras i 
porngorafin har påverkat dem både genom uppfattningar om deras kropp, men också deras 
sätt att ha sex på. Intervjupersonerna ger exempel på att inte vilja ha sex när de avviker från 
de normer som är ideala i pornografin, exempelvis att vara smal eller renrakad. Men 
Intervjupersonerna beskriver även att de internaliserat den könsstruktur som pornografin 
uppvisar i form av att befinna sig i en underordnad position i förhållande till sin sexpartner. 
Intervjupersonerna beskriver att de lärt sig tända på dominans eller att de intar en roll som 
närmast kan beskriva som imitativ i relation till pornografin. Exempel på detta är att de ställer 
sig i ställningar där kroppen förväntas se sexig ut, eller har analsex.  
 
Något vi författare menar är viktigt att ha i beaktning avseende Gagnon & Simons teori om 
sexuella skript är att teorin skrevs i en tid då smartphones inte fanns och där dåtidens 
pornografin går att likställa med dagens populärkultur. Första upplagan kom år 1971 och den 
senaste revideringen kom år 2004. Idag har vi en porrindustri som förmedlar i huvudsak 
hardcorepornografi och den finns gratis och tillgänglig i alla mobiler med 
internetuppkoppling. Vår studie visar att pornografin förmedlar normer och praktiker som 
påverkar konsumenten till att vilja pröva dessa med en sexpartner, ibland utan att inhämta 
samtycke. Skapandet av sina sexuella skript sker idag ofta genom porrindustrin, vilket inte var 
fallet när teorin kom till liv. Hur kommer nya generationer, uppväxta med smartphones från 
att dom är barn, påverkas av tillgängligheten av pornografi? Vad händer när barn konsumerar 
höga doser pornografi innan dom haft sin första sexuella upplevelse och därmed inte kunnat 
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skapa en ömsesidig sexualitet? Dessa frågor skaver i oss och vi menar att vi tidigt behöver 
prata med barn och unga om pornografi och de könsstrukturer den förmedlar. 
 
Vi vill återigen betona att den tidigare forskningen inom ämnet främst är kvantitativ. Vi 
menar att det behövs mer kvalitativa undersökningar som visar på varför kvinnor och män 
har olika attityder till pornografi, sexualitet och sexuella praktiker, inte bara att dom skiljer 
sig åt.  
 
Förslag på forskning framöver är att ytterligare undersöka ambivalensen till pornografi men 
med tyngdpunkt på hennes konsumtion. Vilket begär vinner mot de moraliska aspekterna av 
pornografin som kvinnor upplever misogyna?  
 
Vi menar också att det vore bra och intressant att göra en kvalitativ studie på barn och unga 
som vuxit upp med mainstreampornografi några knapptryck bort och analysera empirin 
utifrån Gagnon & Simons teori om sexuella skript. Detta för att diskutera hur sexualiteten 
hela tiden befinner sig i en föränderlig process och vilka normer och kulturella markörer som 
är dominanta i vår nutid. Vi förstår dock att det kan uppstå etiska krockar i att undersöka barn 
som konsumerar pornografi men vi tror att det är viktigt att tidigt undersöka konsekvenser och 
attitydsförskjutningar till följd av pornografi. Många av våra intervjupersoner har möjligheten 
att väga pornografin mot egna sexuella upplevelser och därmed har möjligheten att göra 
avvägningar och analyser av pornografins realitet, vilket barn inte har.  
 
Ytterligare ett förslag är att göra en jämförande studie mellan manliga och kvinnliga 
konsumenter som en utveckling av denna studie och till vidare forskning. Argumentet för 
detta är dels för att se hur de förhåller sig till porr och sexuella praktiker men även om deras 
attityder överensstämmer i någon grad. Stämmer dessa föreställningar kvinnorna beskrivit till 
manliga konsumenter eller vad har de för filosofi kring ämnet? 
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8. Bilagor  

8.1 informationsbrev  

Uppsala Universitet, 
Sociologiska institutionen 
 
En förfrågan om deltagande i studie 
 
Hej X! Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid                
Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi hur          
kvinnliga konsumenter av pornografi resonerar kring mainstreampornografi, könsroller och         
sexualitet. Vi hoppas genom vårt arbete kunna bidra med viktig information i att förstå              
pornografins roll både ur ett samhälleligt och individualistiskt perspektiv. En förutsättning för            
att intervjuerna ska kännas bra är att du har förmågan att öppet tala om din konsumtion av                 
pornografi och sexualitet. Diskursen om pornografi har hittills varit könsneutral eller           
maskulin och vi tycker att kvinnliga perspektiv är viktiga för att kunna göra en sanningsenlig               
analys av pornografi som fenomen. 
 
Du tillfrågas därför, i din egenskap som kvinnlig konsument av pornografi. Data samlas in              
under november månad och de metoder vi använder oss av är kvalitativa intervjuer.             
Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av mobiltelefoner och vi uppskattar att             
intervjuerna tar ca 45-60 minuter att genomföra. Fokus för datainsamlingen är att få fatt i dina                
resonemang, känslor och tankar kring pornografi, könsroller och sexualitet. 
 
Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas.             
Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det               
under arbetets gång. Därefter kommer materialet förstöras så att det inte kommer gå att spåras               
tillbaka till dig som intervjuperson. Materialet kommer att avidentifieras och de insamlade            
materialet kommer att analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid den Sociologiska              
institutionen.  
 
Med vänliga hälsningar 
Camilla Skyttman och Malin Bernström 
Studenter 
 
Telefon: X Telefon: X 
E-post: camilla.skyttman@gmail.com E-post: malinberns@gmail.com 
 
Handledare: Dr. Miia Bask 
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8.2 intervjuguide  

 

Innan intervjun:  

Presentera oss med namn - syftet med vår studie är att undersöka hur unga kvinnor resonerar 

kring pornografi, sexualitet och könsroller. Intervjun kommer att ligga till grund för vår 

C-uppsats i sociologi vid Uppsala universitet. Du kommer att vara och förbli anonym under 

hela processen och all känslig data/ information som du delar med dig av kommer att 

avidentifieras vid transkriberingen. Informationen kommer endast att användas i vår uppsats 

och kommer inte att säljas eller ges bort till tredje part. Efter att transkriberingen (som 

kommer att ske direkt eller i nära anslutning till intervjun) är färdig kommer ljudfilen att 

förstöras. Du har rätt att när som helst avbryta intervjun eller välja att avstå från att svara på 

frågor utan att uppge något skäl. Intervjun kommer att ta mellan 45 minuter och 1 timme och 

den kommer även att spelas in. 

 

Samtycker du till att medverka och hur vi kommer att hantera informationen från vår 

intervju?  

 

Del 1 

- Vilka attityder har unga, porrkonsumerande kvinnor till pornografi?  

 

1. Berätta gärna kort om dig själv 

2. När och hur kom du först i kontakt med pornografi?  

3. Hur mycket pornografi konsumerar du? Uppskatta 

4. Hur upplever du pornografin?  

5. Vilka känslor har du innan, under och efter att du konsumerar pornografi?  

6. (beroende på svar) Vill du försöka förklara hur dessa känslor känns?  

7. Vad skulle du säga att du har för attityd till pornografi? Utveckla gärna!  

 

Del 2 

- Hur resonerar unga, porrkonsumerande kvinnor kring de könade processer som 

reproduceras i mainstreampornografin?  
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1. Hur tycker du att kvinnor porträtteras i pornografin? (Ge gärna exempel) 

2. Hur tycker du att män porträtteras i pornografin? (Ge gärna exempel) 

3. Vilka är de mest avgörande skillnaderna i hur kön porträtteras enligt dig? 

4. Anser du att pornografin uppvisar en rättvis och realistisk bild av porträtteringen av 

kön? 

5. Ser du några problem med dessa föreställningar om kön?  

- Om ja, vilka?  

- Om nej, vill du utveckla varför det inte är ett problem? 

 

Del 3 

-  Upplever kvinnorna att dessa uppfattningar påverkat hennes egen sexualitet? 

 

1. Vad betyder kvinnlighet för dig? 

2. Tycker du att du själv lever upp till dessa föreställningar? 

3. Har pornografin påverkat din syn på kvinnlighet? 

- Om ja, på vilket sätt? Om nej, vad tror du annars har påverkat dig?  

4. På vilket sätt har pornografin påverkat samhällets syn på kvinnlighet? 

5. Hur skulle du beskriva sexualitet?  

6. Hur skulle du beskriva din egen sexualitet?  

7. Upplever du att pornografin speglar dina sexuella erfarenheter? 

8. Känner du att pornografin har påverkat din syn på sex och sexualitet? Om ja, på vilket 

sätt? Om nej, vilka andra faktorer tror du har spelat in?  

9. Anser du att pornografin är inspirerande i något avseende?  

10. Tror du att pornografin påverkat dig på något sätt?  

11. Tror du att pornografin inspirerat dig i utvecklandet av din egen sexualitet?  
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8.3 Arbetsfördelning  

 
Följande deklarering fylls i er som skriver uppsats tillsammans och syftar till att gemensamt 
klargöra den arbetsfördelning som gällt under ert arbete. Ange nedan för var och en av 
uppsatsens delar den procentuella arbetsfördelningen i färdigställandet av er uppsats. 
Deklareringen placeras sedan som bilaga i uppsatsen.  
 
Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning)  
Författare 1: 60 % Författare 2: 40 %  
 
Tidigare forskning  
Författare 1: 40 % Författare 2: 60 %  
 
Teorikapitel 
Författare 1: 60 % Författare 2: 40 %  
 
Metodkapitel  
Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %  
 
Resultatkapitel: 
Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling, transkribering)  
Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %  
 
Resultatkapitel:  
Bearbetning av data och presentation av resultat  
Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %  
 
Diskussionskapitel  
Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %  
 
Bilagor  
Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %  
 
Genomläsning av färdigt manus/korrektur  
Författare 1: 50 % Författare 2: 50 % 
 
Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 
Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %  
 
Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 
 
Författare 1: 50 %  Författare 2: 50 %  
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Skriv under nedan:  
 
Ort, Datum Ort, Datum _______________________________ 
 
Författare 1:                                                             Författare 2: 
______________________________                    ________________________________ 
 
 
Namnförtydligande  Namnförtydligande 
 
_______________________________ ________________________________ 
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