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Abstract

The purpose of this essay is to investigate the opinions of pornography in the Swedish press 2016. 

To perform this, a quantitative method and discourse analysis on 139 published texts have been 

used. This study shows that the year of 2016 primarily is focused on a strong sence of concern 

about the effects of pornography rather than the industry itself, and the concerns are primarily 

rooted in anxiety of the effects on pornography-consumers, that is primarily young boys and men. 

The debate that is mainly represented by women with a great variety of work titles like scholars, 

criminologist, politicians, mothers, columnists, and film directors. The articles used for this study 

were found in newspapers and magazines from all over Sweden. When opinions about pornography

is expressed it's usually a negative or critical opinions. If the opinion is positive or defending 

towards pornography it's usually a response to an already written negative or critical article. The 

critic is from different feminist theories, pro and counter arguments from both radical- and liberal 

feminism. Arguments that has its roots in the three counter waves during the 70's-, 80's- and 21's 

centrury is portrayed by the liberal feminist Petra Östergren in the publication Porr, Horor och 

Feminister. Some of the feminist arguments occur in contexts that describes the effects of 

pornography like something that inspire men and young boys to commit violent crimes. But there 

are also some arguments from the liberal feminist side that is more positive and that is arguing 

against the fact that women's pleasure is excluded from the male influenced debate. In the 

beginning of 2016 was the debate mostly focused on violence in pornography, that after a 

criminologist by the name Nina Rung published an article about sexuell crimes. During the summer 

the debate was mostly focused on sexual assaults due to the high numbers of assaults and 

harassments during the summer festivals. It will not be until october that the debate reached its 

heights, due to an article about the negative effects of pornography written by a group of politicians,

tv-personalities and celebrities. Opinions that are possible to recognise during the rest of the year 

are adults and their concerns for kids and youths. A will to protect children and teenagers from 

pornography are strongly defined, but also a major discussion about sex norms and ideal in 

pornography are to be seen during 2016. The effect of pornography are also included in contexts 

like pornography- or emotional-impotence. An interesting part of the discourse analysis is the 

concept disclaimer. A linguistic discourse concept introduced by the researcher Teun A. van Dijk. 

The term have been used frequently by the counter porn critics. “I'm no moralist, but…” is an usual

term used by the porn critics, something that could be used due to today's desire and habbit of 

building once’s own identity in our social media-opinion bubbles. 

Keywords: Pornography, feminism, media, opinions, moralism, newspaper

2



Innehållsförteckning
1.Inledning:...........................................................................................................................................4
2. Syfte och frågeställningar: ...............................................................................................................5
3.Teori och tidigare forskning..............................................................................................................6

3.1 Tidigare forsknig........................................................................................................................6
3.1.1 De tre motståndsvågorna mot pornografi och prostitution under 70-, 80- och 2000-talet.6
3.1.2 Tillgänglighet av pornografi på webben..........................................................................10
3.1.3 Vuxenvärldens oro...........................................................................................................10
3.1.4 Ungas syn på pornografi..................................................................................................11

3.2 Teoretisk ram...........................................................................................................................12
3.2.1 Radikalfeministisk syn på pornografi .............................................................................12
3.2.2 Liberalfeministisk syn på pornografi ..............................................................................13
3.2.3 Moralpanik.......................................................................................................................14
3.2.4 Diskursteori och begrepp.................................................................................................14

4. Material och metod.........................................................................................................................16
4.1 Metodbeskrivning....................................................................................................................16
4.2 Kvantitativ metod och innehållsanalys ...................................................................................17

4.2.1 Kodning och kodschema..................................................................................................18
4.3 Diskursanalys...........................................................................................................................19

4.3.1 Figur 1: En diskurs...........................................................................................................21
4.3.2 Figur 2: En konkurrande diskurs .....................................................................................22

4.4 Metoddiskussion......................................................................................................................22
4.4.1 Studiens kvantitativa del..................................................................................................23
4.4.2 Studiens kvalitativa del....................................................................................................24

5. Resultat, kvantitativ innehållsanalys..............................................................................................26
5.1 Kön, titel och ståndpunkt.........................................................................................................26

5.1.1 Figur 1.1 Kön på personer som uttalat sig om pornografi år 2016 i antal procent .........27
5.1.2 Figur 1.2 En översikt av opinionen kring pornografi i all svensk press år 2016.............28
5.1.3 Figur 1.3 En översikt av opinionen kring pornografi i all svensk press år 2016 
KVINNOR................................................................................................................................29
5.1.4 Figur 1.4 En översikt av opinionen kring pornografi i all svensk press år 2016 MÄN...30

5.2 Opinionen i månaden oktober..................................................................................................31
5.2.1 Figur 1.5 En översikt av opinionen kring pornografi i all svensk press oktober månad år 
2016...........................................................................................................................................31

6. Diskursanalys.................................................................................................................................33
6.1 Nodalpunkt: Våld ....................................................................................................................33
6.2 Nodalpunkt: Porr-relation........................................................................................................38
6.3 Nodalpunkt: Vuxnas oro..........................................................................................................39
6.4 Nodalpunkt: Könsnormer........................................................................................................41

7. Slutdiskussion.................................................................................................................................44
7.1 Förslag på framtida forskning..................................................................................................45

8. Källförteckning...............................................................................................................................46

3



1. Inledning:

Våldsporrens genomslag, den bitande prestationsångesten, porrberoendet och missbruket, 

moralpaniken och de sexuella trakasserierna, oron och den obegränsade tillgängligheten. Pornografi

väcker starka känslor i Sverige 2016. Dygnet runt finns internetuppkoppling i nästan hela Sverige 

och ständig tillgång till pornografi finns endast ett klick bort för den som vill konsumera. Den finns 

i vår jackficka, på vår arbetsplats, i våra barns surfplattor - och alla har en åsikt om den, vare sig de 

är en av konsumenterna av pornografi eller inte. Pornografin både oroar, ifrågasätts, försvaras och 

politiseras i Sveriges press år 2016. 

”Porr är inte sex. Att porrens människohatande värderingar tillåts stå oemotsagda är 

oacceptabelt.” så skrivs det i den uppmärksammade debattartikeln i Dagens Nyheter den 14 oktober

2016 underskriven en rad olika företrädare för organisationer och politiska partier, bland andra 

Beatrice Ask (M), Carina Ohlsson (S), ordförande S-kvinnor, och programledaren Musse 

Hasselvall.1 Personerna med de tunga titlarna och det stora inflytandet vill tillsätta en 

haverikommission som ska granska pornografins skadliga verkningar, detta gör att kulmen för 

pornografins opinion 2016 nås med både medrop och stark kritik i den svenska pressen. Men vems 

röster hörs under hela året? Och hur ser den svenska opinionen kring pornografi ut egentligen? Hur 

läggs kritik mot pornografi fram i ett debattklimat där åsiktsbubblorna tycks växa allt starkare i en 

vardag med skräddarsydda sociala medier? Och hur går detta att utläsa i svensk press? I svenska 

akademiens ordlista (SAOL 13) beskrivs ordet Pornografi som ”sexuellt retande framställning i 

ord eller bild”.2 Men åsikterna kring vad pornografin gör med oss och vad det får för effekt tycks 

både slås fast och förvirra i opinionen kring pornografi 2016. 

1 Wade, Allan; Sjöqvist, Barbro; Ask , Beatrice; Svensson, Börje; Ohlsson, Carina; Szyber, Caroline; Berglung, Clara;
Åström, Gertrud; Josephine och Anna; Gabrielsson, Lennart; Forslund Mustaniemi, Marie-Louise; Thörn, Mikael; 
Green, Monica; Hasselvall, Musse; Rung, Nina; Persson, Olga; Risberg, Olof; Svensson, Peter; Söderström, Peter; 
Jansson, Ulric; Kanakaris, Zandra; Östensson, Ida; Inci, Zozan; Landberg, Åsa. ”Låt haverikommission utreda 
porrens skadliga verkningar”, Dagens Nyheter, 2016-10-14

2 http://sok.saol.se/Saol13_Sidor2.pl (hämtat 2017-01-24)
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2. Syfte och frågeställningar: 

Syftet med studien är att undersöka dagspressdebatten kring pornografi i svensk press under 2016 

med avseende på vilka som kommer till tals och vilka ståndpunkter de ger uttryck för.

• Hur är könsfördelningen vad gäller de som kommer till tals i pornografidebatten i svensk 

press år 2016?

• Vilka centrala teman förekommer förekommer i debatten kring pornografi i svensk press år 

2016?

• Vad finns det för likheter och olikheter mellan pornografidebatten 2016 och och tidigare 

feministiskt motstånd mot pornografi i svensk offentlig debatt?

• Vilka typ av moraliska argument förekommer i pressdebatten och i vilken utsträckning går 

dessa att förstå i termer av moralpanik? 
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3. Teori och tidigare forskning

För denna studie finns en hel del att hämta under forskningsfältet pornografi. Opinionen kring 

pornografi utmärker en rad olika ståndpunkter där debattörerna ofta kommenterar pornografins 

innehåll eller effekter. I de två kommande delarna: teori och tidigare forskning redogörs det för en 

stor del av dessa ståndpunkter. I tidigare forskning tar vi oss djupare in i pornografiforskning för att 

förstå delar av vad som kritiseras inom den.

3.1 Tidigare forsknig

I delen tidigare forskning redogörs för de tre feministiska motståndsvågorna mot pornografi som 

enligt liberalfeministen Petra Östergren infann sig under 70-, 80- och 2000-talet (milleniumskiftet). 

Tillgängligheten av pornografi på webben, vuxenvärldens oro och ungas syn på pornografi finns 

även att läsa om för att få en grund att stå på för studiens genomförande. 

3.1.1 De tre motståndsvågorna mot pornografi och prostitution under 70-, 80- och 2000-talet

Denna studie redogör för opinionen kring pornografi år 2016. För att förstå dagens debattklimat och

ståndpunkter kring samhällsfenomenet redogörs här för tidigare rörelser där det tydligt funnits olika

motstånd mot pornografi ur ett feministiskt perspektiv. Detta för att se om några mönster, likheter 

eller skillnader i debattklimatet finns nu som inte funnits tidigare. Flera olika motståndsvågor mot 

pornografi har funnits tidigare där olika grupper i olika tider och av olika anledningar fört kritik mot

pornografi. I denna studie läggs fokus på det feministiska och moralistiska i opinionen. I boken 

Porr, horor och feminister skriver debattören och liberalfeministen Petra Östergren om pornografins

tidigare feministiska motståndsrörelser.3 Det redogörs för tre vågor av pornografi- och 

prostitutionsmotstånd under 70-, 80- och 2000-talet. Vågorna beskrivs som präglade av olika 

rörelser och argument. I boken har Östergren en liberalfeministisk syn på pornografi när 

motståndsrörelserna beskrivs.

Diskussionen och debatten går mot både pornografi och prostitution under beskrivningen av de tre 

motståndsvågorna i boken. Pornografi och prostitution ses båda som en del av sexbranchen, en 

enhet, och de debatteras mot på samma sätt av motståndarna. 

3 Östergren, Petra. Porr, horor och feminister. Stockholm: Natur och Kultur, 2006. Sid. 39
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70-talets våg av pornografi- och prostituationsmotstånd - Splittring i heterosexualla samlivet, 
ökat kvinnorförakt och vänterpolitisk retorik:

Den första vågen kom på 70-talet och samlade ett femtiotal olika rörelser i föreningen Kampanjen 

mot porr och prostitution. I föreningen fanns en rad vänster- och kvinnogrupper, men även några 

kristna grupper. 

Det typiska för motståndsvågen under 70-talet var att den drevs med en tidstypisk vänsterpolitisk 

retorik. Det ansågs att pornografi och prostitution ökade kvinnoföraktet och gick emot människans 

egentliga viljor. Människosynen i pornografi och prostitution ansågs av en aktivist gå direkt mot 

”folkets intresse” och föraktet mot kvinnor splittrar män och kvinnor ur det arbetande folket, vilket 

förhindrar kamratskap, solidaritet och samlivet mellan könen.4

80-talets våg av pornografi- och prostituationsmotstånd – våldspornografi och 

radikalfeminismens intåg i motståndsrörelsen: 

Under 80-talet kom andra vågen av pornografi- och prostitutionsmotstånd som liberalfeministen 

Petra Östergren beskriver det. Samlivsargumenten från 70-talet hängde till viss del kvar, men nu 

kom ytterligare argument. RFSU:s dåvarande ordförande Hans Nestius var motståndare till 

pornografi, men argumenterande ändå för vad han tyckte var ”den goda erotiska bilden”, något han 

hade gemensamt med S-kvinnorna under 80-talet som även de såg att viss erotik kunde få positiv 

effekt i parrelationer. Trots den positivt inställda synen på erotikens effekter kämpade de mot så 

kallad våldspornografi. Kampen gav resultat och censurlagstiftningen mot våldspornografi skärptes.

Under den här tiden gjorde även den radikala delen av rörelsen olika aktioner mot sexklubbar och 

porrbutiker och porrbål brändes. Radikalfeministerna som var emot pornografi under 80-talets 

motståndsvåg beskrivs inte vara det av samma anledning som resten av rörelsen. De ville inte värna 

om samlivet mellan män och kvinnor, utan ansåg att pornografi och prostitution bidrog till 

kvinnoförtrycket.5 

2000-talets våg av pornografi- och prostituationsmotstånd – Chockande sanning, radikala 

feminist-argument och porrskador: 

90-talet beskrivs som en mellanperiod i pornografimotståndet. Det fanns ingen lika utmärkande 

4 Östergren, Petra. Porr, horor och feminister. Stockholm: Natur och Kultur, 2006. Sid. 39
5 Ibid. Sid. 39-40
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feministisk rörelse mot pornografi och prostitution som under 70-, 80- och 2000-talet.6 Men efter 

millenniumskiftet kom den senaste feministiska motståndvågen mot pornografi och 

prostitutionsmotstånd som beskrivs av Petra Östergren. Vågen tog fart efter Alexa Wolfs 

examensarbete - porrdokumentärfilmen Shocking truth från 2000. Debatten tar fart och 

våldspornografin kritiseras i debattprogram, artiklar och filmvisningar. Det resulterar i både 

samlivsargument och radikala feminist-argument. Nätverket kom överens om att de ville krossa 

könsmaktsordningen, men de beskrivs också ha velat bejaka sexuella och erotiska handlingar i 

jämlika relationer samtidigt. 

I den här vågen beskrivs en förändring. Till skillnad från de tidigare vågorna under 70- och 80-talet 

finns det under 2000-talet några högt uppsatta kvinnor som beskrivs leda motståndsvågen. En av 

kvinnorna var Margareta Winberg som engagerade sig i kampen mot prostitution i egenskap av 

jämställdhetsminister och vice statsminister. Hon startade kampanjer mot prostitution som var 

inspirerade av Roks (riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige). En speciell 

rådgivare med radikalfeministisk bakgrund anställdes dessutom på regeringens jämställdhetsenhet, 

vilket gör att skrivelserna dras mer åt de radikalfeminismens håll än åt tankarna om att värna det 

heterosexuella samlivet. 

Något som diskuterades under denna våg är porrskador. Det pratades om kvinnor som jobbar på 

sexklubbar och hur de tar skada av arbetet. Skadorna kunde göra att kvinnorna fick svårare att ha 

sex med män, inleda och bibehålla djupare relationer. Vågen under 2000-talet hade ingen inverkan 

på lagstiftning varken mot pornografi eller prostitution, men Petra Östergren menar att den fått 

många politiker att tänka på sexualiseringen i det offentliga rummet.7 

Fyra återkommande argument:

Under de tre olika motståndsvågorna finns en hel del argument som återkommer. Petra Östergren 

skriver om fyra återkommande argument bland feministiska pornografi-motståndare.8  

• Argument 1: ”Innehållet är dåligt”

Detta argument säger att det sexuella innehållet i pornografin är dåligt. Motståndarna menar 

att pornografin saknar de känslomässiga komponenter som bra sex innehåller. Dessutom 

innehåller pornografin sexuella perversioner, är kvinnoförnedrande och våldsam.

6 Östergren, Petra. Porr, horor och feminister. Stockholm: Natur och Kultur, 2006. Sid. 40
7 Östergren, Petra. Porr, horor och feminister. Stockholm: Natur och Kultur, 2006. Sid. 41
8 Ibid. Sid. 42
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• Argument 2: ”Det får dåliga konsekvenser”

Här menar motståndarna att pornografi får män att själva göra dåliga sexuella handlingar 

och sexbrott. Kvinnor blir både direkt och indirekt känslomässigt och fysiskt skadade av 

pornografi och prostitution. Pornografin bidrar också till en sämre realtion mellan kvinnor 

och män. Det menas att ett jämställt samhälle aldrig kan uppnås så länge pornografi och 

prostitution finns.

• Argument 3: ”Det är orsaken av något dåligt” 

Här poängteras det att kvinnor som säljer sex eller spelar in pornografi haft en tuff uppväxt 

och utsatts för övergrepp. De har egentligen inte haft något val utan tvingats in i branschen 

på ett eller annat sätt. Pornografi och prostitution är en konsekvens av ett kapitalistiskt och 

ojämställt samhälle.

• Argument 4: ”Själva branschen är dålig”

Sexbranschen i sig är dålig. Det förekommer utnyttjande, våld, tvång och övergrepp. De 

som styr branschen är hänsynslösa och profithungriga. Något som får negativa 

konsekvenser. 

Porr-paradoxen under motståndsvågorna:

Något som förekommer i det feministiska debattklimatet kring pornografi är något Petra Östergren 

beskriver som porr-paradoxen, det är den paradox som pornografi- och prostitutionmotståndare 

stöter på i de tre vågorna. En del motståndare menar att pornografi inte handlar om sex, lust och 

njutning, utan att det istället handlar om exploatering, förnedring, kontroll och makt. Samma 

motståndare säger att porren handlar om kvinnor som framställs som viljelösa människor som alltid 

är redo för sex, när som helst och hur som helst.9 Paradoxen som Petra Östergren framför blir 

följande:

”Porr påstås alltså å ena sidan inte handla om sex, men å andra sidan påstås den handla om 

sex – men ett dåligt slags sex eftersom det är sex där kvinnor förnedras och framställs i dålig

dager”.10 

I denna studie undersöks det huruvida porr-paradoxen används i dagens opinion när pornografi 

kritiseras.

9 Östergren, Petra. Porr, horor och feminister. Stockholm: Natur och Kultur, 2006. Sid. 37-38
10 Ibid. Sid. 38
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3.1.2 Tillgänglighet av pornografi på webben

I debattfälten kring pornografi problematiseras eller kritiseras ofta tillgängligheten av pornografin. 

Magnus Ullén skriver om pornografi på webben i boken Berättande i olika medier och beskriver 

pornografins privata karaktär som stark. Särskilt stark är pornografin på webben. Konsumenter 

behöver oftast varken använda några sociala eller ekonomiska medel för att få tag i pornografi, utan

finns enkelt tillgänglig på Internet dygnet runt.11 

Något som ofta tillkommer i debattfälten när det gäller pornografi är just tillgängligheten och att 

pornografin finns så enkelt tillkomlig på internet, bara ett knapptryck bort, inte bara för den som vill

konsumera pornografi frivilligt, utan även efter misstag, något felskrivet, något felklickat eller 

inklickat på av ren nyfikenhet hos ett barn eller en ung person, vilket leder oss in på vuxenvärdels 

oro.

3.1.3 Vuxenvärldens oro

Vuxnas oro inför vad som händer när barn och ungdomar konsumerar pornografi kan enligt 

Jacqueline E. Darroch stå till grund för många vuxnas uttalanden kring pornografi då argumenten 

speglar någon form av oro inför vad vår nuvarande och/eller kommande generation konsumerar 

som kan påverka deras hälsa, känslor, tankar eller sexualitet på ett negativt sätt.12 

I Medierådets rapport Koll på porr från 2016 skrivs det om pornografi och vuxenvärldens oro inför 

ungdomar som tittar på eller konsumerar pornografi, men framför allt vad som händer med barn och

ungdomar när de frivilligt eller ofrivilligt kommer i kontakt med den. Oro inför vad ungdomar 

sysselsätter sig med har vuxna alltid oroat sig för och haft åsikter om.13 

Det pornografi skildrar är främst sex mellan anonyma personer som för varandra är okända. 

Egentligen spelar det ingen roll vilka personerna i pornografin är, eftersom att de är utbytbara och 

inte har några förpliktelser mot varandra menar Inger Segelström och Ann Katrin Agebäck. Att 

sexualitet handlar om annat än könsorgan i rörelse framgår inte i pornografi, vilket krockar med vad

samhället diskuterat och lärt ut till barn och ungdomar sedan 1970-talet – nämligen att sex och 

sexualitet ska gå hand i hand med ömsesidighet, jämställdhet, frivillighet, känslor och att båda 

11 Ullén, Magnus. Pornografi – en mediehistoria Berättande i olika medier, Leif Dahlberg och Pelle Snickars. (Leif 
Dahlberg och Pelle snickars), 275-309, Stockholm; Författarna och SLAB, 2008 sid. 285

12 Darroch, J E et al. Teenage Sexual and Reproductive Behaviour in Developed Countries. Occasional Report Uppl. 3.
New York & Washington: The Allan Guttmacher Institute. 2001. 

13 Segelström, Inger och Agebäck, Ann Katrin. (red.) Koll på Porr pdf. Statens medieråd. 2016. Sid. 105.
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parter har jämställd makt att säga ja eller nej.14 I denna studie används detta som underlägg för att få

en förståelse för varför vuxnas oro inför unga som tittar på pornografi kan se ut som den gör. 

3.1.4 Ungas syn på pornografi

I en studie gjord av Elisabeth Häggström-Nordin besvarade 718 ungdomar i Västerås på en 

klassrumsenkät år 2003. Enkäten gjordes i 47 slumpmässigt valda klasser i årskurs 3 på gymnasiet 

och svarsfrekvensen var 77%. Enligt enkäten hade 98% av de unga männen och 72% av de unga 

kvinnorna konsumerat pornografi. De som sett eller läst pornografi varje vecka eller varje dag 

räknas som högkonsumenter och de som sett eller läst pornografi några gånger per månad, några 

gånger per år, enstaka gånger eller aldrig räknas som lågkonsumenter. Alla kvinnor utom 5 var 

lågkonsumenter enligt enkäten och enligt samma enkät räknades fler män som högkonsumenter än 

lågkonsumenter. och kvinnor uppgav att de provat genomföra sådant de sett i pornografi ”i 

verkligheten”, fantiserat om det eller blivit sexuellt upphetsade.15 I Koll på porr från 2016 

sammanställs studier där unga personer i Sverige tillfrågats om sin syn på pornografi.16 

Svaren som visas i studierna ger liktydliga svar kring ungdomars syn på pornografi där de liktydiga 

svaren säger att ungdomar ser pornografi som en källa till inspiration och kunskap, men att den 

också skapar oro för hur andra ungdomar påverkas negativt av den. Ungdomarna tror dock inte 

själva att de blir särskilt påverkade av pornografi.17 Detta kan liknas med något som kallas 

tredjepersons-effekten som har funnits så länge medier funnits. Människor gör systematiska 

skillnader i bedömningen av hur medier påverkar dem själva och hur den påverkar andra. I denna 

studie används begreppet för att förstå hur personer resonerar kring påverkan av pornografi.18 

En annan studie gjord i Sverige visar att ungdomars i årskurs nio är kritiska till pornografi, men att 

de inte tycker pornografi ska förbjudas och att de är tveksamma till censur.19 I en intervjustudie av 

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) blev kvinnorna fyllda av olustkänslor när de 

jämfördes med kvinnor som syns och agerar i pornografi. Förutom olustkänslorna som beskrevs av 

14 Segelström, Inger och Agebäck, Ann Katrin. (red.) Koll på Porr pdf. Statens medieråd. 2016. Sid. 105.
15 Häggström-Nordin, Elisabeth. Worlds Apart? Sexual Behavious, Contraceptive Use, and Pornography Consumption

Among Young Women and Men. Uppsala Universitet. 2005. Sid 64-65
16 Segelström, Inger och Agebäck, Ann Katrin. (red.) Koll på Porr pdf. Statens medieråd. 2016. Sid. 111-114
17 Ibid.
18 Johansson, Bengt. Tron att förflytta berg. Tredjepersons-effekter och politisk kommuniktion. Nordicom Infromation, 

2000, Vol.22. Sid. 81-82
19 Kjell, Svensson; Larmén, Marianne; Forselius, Tilda Maria. Tre rapporter om pornografi. Stockholm: Riksförb. För 

sexuell upplysning (RFSU), 1993.
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de unga kvinnorna i intervjuerna var också en känsla att kvinnor behandlas och framställs som 

objekt vanligt i beskrivningarna. Upphetsning kom inte upp särskilt många gånger, men gjorde de 

det var det ofta i kombination av en tabubelagd känsla då pornografi setts som otillåtet och inget 

som de unga kvinnorna kunnat diskutera med varken vänner, vuxna eller i skolans 

sexualundervisningen.20 De unga kvinnorna trodde inte på ett förbud av pornografi, men att 

begränsningar för att skydda barn vore bra. Något som visat sig vanligt är att de unga kvinnorna i 

studien kommit i kontakt med pornografi första gången av en slump i 10-13 årsåldern via en äldre 

man eller pojke. De flesta unga kvinnorna uppgav att de inte brukar se pornografi, men beskrev 

också längre fram i intervjuerna olika tillfällen då de sett pornografi. Något som blev tydligt under 

studien var de unga kvinnornas känsla av brist på initiativ och kontroll tillsammans med 

pornografins närvaro i samhället. Det är ofta negativt att inte vara aktör, men det kan också vara ett 

sätt att inte behöva ta ställning när det gäller osäkerhet inför hur accepterat ett fenomen som 

pornografi är.21 

3.2 Teoretisk ram

Det finns olika sätt att se på fenomenet pornografi. Något som ofta diskuteras i det svenska 

debattklimatet kring pornografi både idag och tidigare är pornografi ur ett feministiskt perspektiv. 

Pornografi kritiseras ur olika feministiska perspektiv. För denna studie redogörs den 

radikalfeministiska synen på pornografi av Andrea Dworkin och Catharine A. MacKinnon. Kritiken 

av radikalfeminismens syn på pornografi redogörs av liberalfeministen och debattören Petra 

Östergren. I studiens urval finns kritik mot pornografin som liknar den radikalfeministiska kritiken, 

i analysen görs därför kopplingar till denna teori.

3.2.1 Radikalfeministisk syn på pornografi 

Ett sätt att se på pornografi är ur radikalfeministen Andrea Dworkins perspektiv. Hon skriver om 

pornografi i boken Pornography, Men possessing Women. Enligt henne är pornografi ett slags 

kvinnligt slaveri där kvinnor blir använda av män inom pornografin. Kvinnor blir bundna, 

stretschade, hängda, knullade, gang-bangade, piskade och slagna för männens skull.22 Hon pekar 

också på den vidgade marknaden av den visuella bild-konsumtion där kvinnor som blir 

brutaliserade och ser ut att älska det ökar. 

En annan som riktar radikalfeministisk kritik mot pornografi är Catharine A MacKinnon. I kapitlet 

20 Häggström-Nordin, Elisabeth. Worlds Apart? Sexual Behavious, Contraceptive Use, and Pornography Consumption
Among Young Women and Men. Uppsala Universitet. 2005.

21 Häggström-Nordin, Elisabeth. Worlds Apart? Sexual Behavious, Contraceptive Use, and Pornography Consumption
Among Young Women and Men. Uppsala Universitet. 2005.

22 Dworkin, Andrea.  Pornography, Men possessing Women. New York: The Penguin Group. 1991. sid. 200-201
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”Pornography and censorship” kan vi läsa om hennes kritik som riktas mot pornografins innehåll 

där våldtäkt, sexuella trakasserier och prostitution inom pornografin kallas för sex, sex och sex, 

istället för det som verkligen händer i pornografin.23 Pornografin sexualiserar och normaliserar 

skadliga och farliga beteenden och hon beskriver hur pornografi gör att sex blir hierarkiskt och att 

den konstruerar kvinnan som i termer av något män sexuellt är intresserade av, vilket exempelvis är 

akter av våldtäkt, sexuella trakasserier och prostitution. Detta beskriver pornografivärlden som 

sexuellt jämställt, där kvinnors vilja att bli knullad av män är jämställd med mäns vilja att knulla 

kvinnor. Alla sätt män älskar att ta kvinnor med våld, tycker även kvinnor om enligt pornografi-

världen, något som är felaktigt enligt MacKinnon.”What pornography does goes beyond its 

content: It eroricizes hierarchy, it eroticizes hierarchy, it sexualizes inequality.”24

MacKinnon menar att pornografin inte är en fantasi eller symbol, utan en sexuell verklighet där 

mäns makt över kvinnor definierar vad kvinnor ser sig vara och kunna vara. Här kommer det 

feministiska begreppet ”sexobjekt” in. Kvinnor definieras av pornografin av deras utseende och hur 

de kan bli sexuellt använda.

3.2.2 Liberalfeministisk syn på pornografi 

Ett annat sätt att se feministiskt på pornografi är ur Petra Östergrens perspektiv. Hon skriver i boken

Porr, horor och feminister om att det är svårt att analysera sex. Hon skriver om radikalfeministiska 

porrmotståndare som under 80-talet synliggjort exempelvis incest och våldtäkter. Den 

radikalfeministiska motståndsrörelsen såg synliggörandet av detta som ett tecken på att våldet mot 

kvinnor hade ökat och att kvinnor blivit mer sexuellt sårbara än någonsin, enligt Östergren. Hon 

beskriver hur synen på den ökade sårbarheten gjorde att den radikalfeministiska 

porrmotståndsrörelsen ville vänta med att utforska och diskutera kvinnlig sexualitet tills det blivit 

tryggare. Feministiska författare, akademiker och aktivister var kritiska mot radikalfeministernas 

dominans i sexdebatterna och att mycket samtal istället för att handla om kvinnors sexuella njutning

fick handla om andra saker. När skulle kvinnors sexuella njutning få existera? De som utmanade 

porrmotståndarna menade också att aktivismen mot pornografi ledde till att den gamla 

könsmaktsordningen återskapades, där fokus ligger på hot och fara istället för njutning och där det 

angavs vilken typ av sex som är bra och dålig för kvinnor. ”Varför fortsätta få kvinnor att känna 

skam över sin sexualitet? De ville också undersöka på vilka andra sätt sex kunde analyseras.”25 

23 A. MacKinnon, Catherine. Sexuality, Pornography, and Method ”Pleasure under Patriarchy”. The University of 
Chicago Press. 1989. Sid. 301.

24 A. MacKinnon, Catherine. Sexuality, Pornography, and Method ”Pleasure under Patriarchy”. The University of 
Chicago Press. 1989. Sid. 301.

25 Östergren, Petra. Porr, horor och feminister. Stockholm: Natur och Kultur, 2006. Sid. 25
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Författaren och professorn i filmstudier Linda Williams kritiserar radikalfeminister för att endast se 

pornografin som något där män finner njutning i att vara dominant. Linda Williams menar att det 

också bör tas hänsyn till män som njuter av att vara undergivna, där en kvinna är dominant.26 

En bättre feministist ska enligt Linda Williams jobba emot tanken om att en enda, hel sexualitet 

finns utifrån förväntningar och normer baserat på en annan persons uppdelning. Istället för att 

betrakta pornografi och sexualitet på det viset bör en bättre feminist jobba emot bilden av den hela 

och naturliga sexualiteten.27 Den liberalfeministiska synen på pornografi används i denna studie för 

att koppla till argument som liknar den.

3.2.3 Moralpanik

Sex och pornografi har tidigare varit något många människor moraliserar över, särskilt innan 

sextiotalet då det tidigare bland annat funnits en debatt om sexualitet, sexuell nöd, moral och 

trohet.28 Stanley Cohen beskriver begreppet moralpanik som när ett tillstånd, en händelse eller en 

eller flera personer definieras som ett hot mot de sociala värden som finns. Moralen skapas enligt 

Cohen av bland annat politiker, redaktörer och andra socialt respekterade personer. Han menar 

också att det vanligaste är att dessa personer genom massmedia skapar moralpaniken.29 Oftast finns 

moralpaniken gentemot olika typer av ungdomskulturer, där det funnits och fortfarande finns tankar

kring att dessa kulturer skulle leda till bland annat våld och drogproblematik.30 För denna studie 

används moralism och begreppet moralpanik för att se om några kopplingar kan göras till hur 

opinionen kring pornografi ser ut och hur den framförs. 

3.2.4 Diskursteori och begrepp

I denna studie finns ingen strävan eller förväntning kring att få reda på vad som är sant eller falskt, 

istället finns en strävan efter att se hur sanningseffekter skapas inom olika diskurser, detta år i linje 

med hur Michael Foucault beskriver diskursanalysen.31 Han satte igång forskningen kring 

diskursteorin, utvecklade begrepp, teorier och gjorde flera empiriska undersökningar. Foucault är 

därför i princip alltid omnämnd i studier där diskurser analyseras. Enligt teorin är kunskap inte en 

avspegling av verkligheten, utan snarare en diskursiv konstruktion och att det finns 

kunskapsregimer som bestämmer vad som är sant och vad som är falskt.32 Foucaults syfte är att 

26 Williams, Linda. Hard Core. Berkley: University of California Press, 1989. Sid. 19-20
27 Ibid. Sid. 23
28 Gentele, Jeanette (red.) Ta strid för kärleken – kamp mot porr och prostitution. Stockholm: Ordfront. 1979. Sid. 9
29 Cohen, Stanley. Folk Devils and Moral Panics. The creation of the Mods and Rockers. 3 uppl. London: Routledge. 

2002. Sid. 1. 
30 Ibid.
31 Young, Robert. (red) Untying the text: a post-structuralist reader. Boston: Routledge. 1981. Sid. 48-76
32 Winther Jörgensen, Marianne; Phillips, Louise. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur. 2000. 
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granska kunskapsregimerna för att komma fram till vad som är tillåtet att säga, vad som inte är 

tillåtet att säga och vad som betraktas som sant och vad som betraktas som falskt. På så sätt fås en 

överblick på hur olika diskurser är uppbyggda. Med detta kopplat till vår studie betyder det alltså att

det som har undersökts är de olika kunskapsregimerna och diskurserna som finns. Dessa konstruerar

olika typer av verklighet och det har vi undersökt genom att titta på hur avspegling av pornografi 

görs och hur ståndpunkterna ser ut i de olika fälten.

Huvudsakliga teorin för denna studie består av Laclau och Mouffe's betydande studier inom 

diskursteori.33 Laclau och Mouffe har byggt upp deras teori på två andra teorier – marxism och 

poststrukturalism. Den marxistiska ger möjlighet för tänkande kring det sociala och strukturalismen 

ger möjlighet för en mer teoretisk förståelse för språkets betydelse. Laclau och Mouffes ville titta på

hur kampen om teckens betydelse kan tydas. I Saussures strukturalistiska teori ses tecken som 

knutar i ett fiskenät där de får betydelse genom att skilja sig från varandra på ett bestämt sätt. Enligt 

den poststrukturalistiska teorin sägs det dock att det går att ge tecken betydelse efter hur de skiljs 

från varandra. I det löpande språkbruket sätts tecken i olika relationer till varandra och kan därmed 

ge dem olika betydelser. Det är alltså konflikten mellan dessa två teorier som Laclau och Mouffes 

analys handlar om. Analysen handlar även om betydelsefixeringar och varför de är så vanligt 

förekommande att de uppfattas som naturliga.34 

Begreppen används för att närma sig texterna från studiens urval och för att ge möjligheten att se på

texterna och opinionen kring pornografi som något där sanningen är skapad ur olika verkligheter, 

snarare än något som primärt går att mäta. 

Sid. 31-32
33 Laclau, Ernesto; Mouffe, Chantal. Hegemony and socialist strategy. 2 uppl. 2001.
34 Winther Jörgensen, Marianne; Phillips, Louise. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur. 2000. 

Sid 31-32
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4. Material och metod

139 artiklar har insamlats ur all svensk press från 1 januari 2016 till 31 december 2016. Med all 

svensk press menas alla dagstidningar, kvällstidningar, lokaltidningar, facktidningar, magasin, 

gratistidningar, gatutidningar, livsstilsstidningar och veckotidningar. Sökning av artiklar har gjorts i 

databasen Retriever och sökorden som använts har varit ”porr*” och ”pornografi*”. Sökorden ska 

läggas i sökfältetfältet ”något av orden”. Sökningen har gjorts på all svensk press och urvalet är 

gjort på ett icke-slumpmässigt sätt. 

Urvalet tar avstamp i databasen Retriever och är gjort utifrån följande kriterier:

• Innehållet handlar tydligt om pornografi där en eller flera personer tar ställning, diskuterar, 

debatterar eller uttalar sig om pornografi 

• Innehållet handlar inte nödvändigtvis primärt om pornografi, men kan vara inflikat i en 

intervju eller liknande där personen på något vis tydligt tar ställning till pornografi

• Debatt och uttalanden som primärt rör barnpornografi inkluderas inte i denna studie

• Texter som primärt behandlar brott kring pornografi och inte skildrar någon tydlig åsikt om 

pornografi används inte i denna studie

• Innehåll i en relations- eller sexfrågespalt där en enskild persons förhållande eller 

problematik till pornografi tas upp kommer inte användas, eftersom innehållet då behandlar 

en individs problematik eller oro och inte en åsikt

• Dubbletter används inte i denna studie. Svar på tal-texter som citerar tidigare 

författare/opinionsbildare/debattör får dock has med

• Opinionstexter där primärt sexualundervisningen kritiseras och inte pornografin i sig 

används inte i denna studie

4.1 Metodbeskrivning

I denna studie har främst en diskursanalys använts som metod, men också en kvantitativ 

innehållsanalys där fokus ligger på variabler. Både kvantitativ- och kvalitativ metod används alltså 

för att besvara studiens frågeställningar. Christofer Edling och Peter Hedström beskriver att 

kvalitativa data kan hjälpa till att se det vi inte kan se med kvantitativa data, och vice versa.35 I 

denna studie blir den kvantitativa delen en möjlighet att få en översiktsbild av ståndpunkterna för, 

35 Edling, Christofer; Hedström, Peter. Kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 2003. Sid. 11
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emot eller neutral. Metoden ger även möjlighet att se vem den typiska personen/personerna är som 

uttalar en åsikt om pornografi i svensk press år 2016, detta i form av titel och kön. Den kvalitativa 

delen blir ett sätt att se hur de olika verkligheterna skapats. Urvalet sätts i en kontext där texten 

närmas på ett sätt som inte beskrivs med siffror och data, detta eftersom det huvudsakliga syftet för 

studien är dock inte att spegla en vetenskaplig verklighet i siffror, utan snarare spegla hur olika typer

av verkligheter (diskurser) speglat eller skapat opinion på olika sätt kring pornografi i svensk press 

år 2016.

4.2 Kvantitativ metod och innehållsanalys 

Analys av texterna från denna studies urval går att kvantifiera med hjälp av inslag av en 

innehållsanalytisk metod. För att sortera texternas innehåll används både en kvantitativ och en 

kvalitativ metod. Nedan följer en förklaring av hur den kvantitativa metoden har använts för denna 

studie.

Det främsta fokuset för den kvantitativa delen i denna studie är variabler. Variablerna som använts 

för denna studie är kön, titel och ståndpunkt. Variabeln kön beskrivs som en dikotomi, eftersom 

den bara kan anta två värden: man och kvinna.36 I denna studie används dock tre värden för kön: 

man, kvinna och icke-binär. Detta eftersom två personer i studiens urval identifierade sig som icke-

binär (pronomen hen) eller inte kunde identifieras som varken man eller kvinna utifrån namn, bilder

eller utläsande i text. Detta gör att variabeln kön för oss blir nominal. En nominal skala innebär att 

det inte går att utläsa någon rangordning. 2 är inte större än 1, utan är istället bara en beteckning.37 I 

denna studies fall: man, kvinna, icke-binär. I studiens kvantitativa del används nominala skalor 

under all bearbetning av materialet där bestämda värden finns. Uttalar sig exempelvis både en man 

och en kvinna i texten sätts ett ”streck” i kodschemat för båda personerna, eftersom studien syftar 

till att se hur stor andel som uttalar sig behöver alla personer som uttalar en åsikt om pornografi 

räknas med i den kvantitativa delen. Efteråt ska det redovisas hur många av varje kön som uttalat en

åsikt om pornografi i texterna, men även hur många som sammanlagt har gjort det. 

Under variabeln titel finns inga bestämda värden från början, utan istället finns variabeln till för att 

fyllas på med titlar på skribenten alternativt den som uttalar en åsikt kring pornografi i en text under

36 Edling, Christofer; Hedström, Peter. Kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 2003. Sid. 16
37 Ibid. 
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studiens insamling och bearbetning av material. Detta eftersom en enorm variation av titlar finns, 

där människor skriver under eller presenteras med allt ifrån ”mamma” till ”leg. Psykolog”, 

”forskare” eller ”(M)” = politiker. Dessa värden presenteras istället för i statistiska figurer som 

exempel på vilka titlar som förekommit fler än en gång i urvalet under resultat och analys för den 

kvantitativa delen. Variabeln ”kön” finns med för att besvara studiens fråga som kretsar kring hur 

könsfördelningen ser ut när det handlar om vem som uttalar sig om pornografi i svensk press år 

2016. Variabeln ”titel” finns med för att få en överblick av vilka personerna som uttalar sig om 

pornografi är i form av yrke eller annat som presenterar personen i fråga.

Under variabeln ståndpunkt har de 139 texterna kollats igenom, skannats av och placerats in under 

tre olika värden:  negativ/kritisk, positiv/försvarande och neutral/väger jämnt för- och nackdelar. 

Ställs exempelvis två personer mot varandra i en debatt-text där en person uppenbart är 

negativ/kritisk till pornografi och den andra uppenbart är positiv/försvarande sätts ett ”streck” i 

kodschemat på båda kategorierna, eftersom vi vill se andelen av de olika variablerna kan inte en av 

åsikterna som exempelvis får ta mindre plats räknas bort, utan även den måste räknas med. Exempel

på hur texter från de olika ståndpunkterna ser ut kan läsas under analysdelen. 

I början av denna studie användes fler variabler som sedan inte användes under studien: Tidskrift 

(namn på tidning), tidningens ideologi (exempelvis obunden socialdemokraftisk, obunden liberal 

eller obunden centerpartistisk), tidningstyp (exempelvis lokaltidning, dagstidning, kvällstidning) 

och texttyp (exempelvis krönika/kolumn, ledare, debatt/insändare eller nyhetsartikel). Detta för att 

få en översiktsbild av vilka tidningar och vilka tidningstyper i all svensk press som publicerade 

opinion kring pornografi. Därför finns även detta materialet bifogat i studiens bilaga. Detta var 

något som senare inte kom att användas för denna studie.

4.2.1 Kodning och kodschema

Kodningen utgör en viktig del av den kvantitativa innehållsanalysen och kodschema finns i studiens

bilaga. För denna studie finns inte möjlighet att titta närmare på fler variabler än sex stycken, 

eftersom urvalet är stort och studien görs inom en tidsram där utförligare kodning än med fem 

översiktiga variabler rent kvantitativt inte kan göras. Viktigt att tänka på för utformningen av ett 

kodschema i denna studie är tydliga instruktioner och heltäckande kategorier som inte överlappar 
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varandra.38 Kodschemat gjort för denna studie är gjort i excel. Varje variabel har markerats vid varje

avkodningsutrymme och värdena för varje variabel har satts i excel-boxar på längden. På höjden 

finns texterna döpta, i denna studie har texterna från urvalet döpts till ”X1”, ”X2”, ”X3” fram till 

text ”X139”, detta för att underlätta kodningen och för att internt ge varje text en identitet under 

arbetet. Varje text har sedan gåtts igenom för att sedan fylla i värdena för varje avkodningsutrymme 

åt varje variabel. Uttalar sig en lärarinna negativt/kritiskt om pornografi i DN debatt blir det 

exempelvis: variablel kön, värde kvinna: 1, variabel ståndpunkt, värde negativ/kritisk: 1, variabel 

tidskrift: Dagens nyheter, variabel texttyp, värde debatt: 1, variabel titel: lärare. Därefter räknas det 

totala värdet ihop månad för månad. Resultatet från varje månad ska synas, därefter ställs resultatet 

av alla 12 månader samman för att få en helhetsbild av hela året 2016. Variablerna kön, titel och 

ståndpunkt blev under studiens gång det som användes för analys, men resten finns kvar i 

kodschemat, studiens bilaga.

4.3 Diskursanalys

För att undersöka hur opinionen och bilden av pornografi år 2016 ser ut har kritisk diskursanalys 

använts. I boken Diskursanalys som teori och metod sammanfattas begreppet diskursanalys som 

något vars syfte är att kasta ljus över hur ord används i olika sammanhang beroende på sociala och 

kulturella fenomen.39 Diskursanalysen är en väl använd metod när texter, samtal eller bilder ska 

undersökas, detta görs även i denna studie för att närma sig materialet.

I denna studie används huvudsakligen Laclau och Mouffes diskursteori, men även med Foucault 

som en grund att vila på. Foucault återfinns på ett eller annat sätt i de flesta studier som använder 

sig av diskursanalyser. Begrepp som används i denna studie återfinns i Laclau och Mouffes teori. 

Första begreppet som används är nodalpunkt, en nodalpunkt är ett priviligierat tecken som andra 

tecken ordnas efter. I boken skriver de om kroppen som en nodalpunkt inom läkarvården. 

”Symtom”, ”skalpell” och ”vävnad” får sin mening när de kopplas till kroppen som nodalpunkt.40 

På samma sätt kan nodalpunkter som ”porr” och ”pornografi” gör att andra tecken i texterna får sin 

betydelse fixerad till nodalpunkterna ”porr” eller ”pornografi”. Andra tecken kan exempelvis vara 

”kropp”, ”utnyttjad”, ”kvinna” eller ”feminism”. 

Ett annat begrepp som används är det diskursiva fältet, det fungerar som en behållare för 

38 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2 uppl. Malmö: Liber. 2002. Sid. 294
39 Winther Jörgensen, Marianne; Phillips, Louise. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur. 2000. 

Sid. 67
40 Ibid. Sid. 33
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betydelsetillskrivingar som tecken haft i andra diskurser, men den behållaren ignoreras i en annan 

diskurs för att skapa tydlighet. I denna studie kan exempelvis tecken som ”utnyttjande”, ”feminism”

eller ”kvinna” ha andra betydelser i andra diskurser. Med hjälp av det diskursiva fältet kan vi bortse 

från de andra betydelserna och istället lägga fokus på betydelsen i en specifik diskurs. Det går alltså 

att beskriva det som att det diskursiva fältet är diskursen yttre, allt det som den utesluter.41 

Element är ännu ett begrepp som används i denna studie. Element är ett tecken som inte riktigt har 

fått sin betydelse än. Det kan betyda att tecknet har flera betydelser men inte blivit fixerat för just 

den diskursen som undersöks eller analyseras. Diskursen går alltså egentligen ut på att få alla 

element är fixerade så de övergår till att bli ett moment, detta genom att ta bort alla andra betydelser

för tecknet och göra den entydig. Även om det är målet med diskursen så kan det sägas att 

övergången från element till moment aldrig är fullständigt. Alltså kan en diskurs aldrig fixeras så 

mycket att den inte förändras av det diskursiva fältets mångtydlighet. 42 

Disclaimer är ett begrepp som myntades av den nederländska forskaren Teun Van Dijk.43 Han 

beskriver begreppet som något som oftast används av en grupp som har något slags privilegium i 

samhället, det kan vara hudfärg, kön, religion. Då används disclaimer som en slags brasklapp innan 

ett påstående, t.ex. ”jag har inget emot X, men…” Påståendet följs oftast av något negativt eller 

kritiskt. Det här kan kopplas till vad vi ofta stött på i texterna vi undersökt. I texterna används ofta 

en disclaimer som exempelvis kan se ut såhär: ”jag är ingen moralpolis, men…” ofta är detta följt 

av stark kritik mot pornografi eller pornografins effekter.44

Ännu ett begrepp som används är artikulation, det är ett centralt begrepp i Laclau och Mouffes 

diskursanalys som har funktionen att skapa en relation mellan elementen så elementets identitet 

förändras. Ett exempel på artikulation kan vara ordet ”kropp” som används som exempel. Ordet 

kropp är ett ord som har många betydelser i olika diskurser. Ordets identitet förändras när det sätt i 

relation till andra ord i konkret artikulation. Ordet ”kropp” kan alltså ha helt olika betydelser i olika 

diskurser. Kropp inom pornografin har en helt annan betydelse än kropp inom den kristna eller 

medicinska diskursen. Sammanfattningsvis blir artikulationen som linjer mellan nodalpunkten och 

41 Winther Jörgensen, Marianne; Phillips, Louise. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur. 2000. 
Sid. 34

42 Ibid. Sid. 34-35
43 Dijk, Van. Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. 2. uppl. 2011. London: SAGE publications,  Sid. 

144
44 Dijk, Van. Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. 2. uppl. 2011. London: SAGE publications,  Sid. 

144
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elementet, artikulationen skapar en relation mellan de olika elementen för att skapa en identitet.45 

För att beskriva närmare hur diskursanalysen rent praktiskt utförts i denna studie kommer här en 

närmare förklaring med bildmaterial:

4.3.1 Figur 1: En diskurs

(Bild)46

På den här illustrationen så ser vi en diskurs, (det skuggade fältet). Diskursen innehåller ett par 

moment (De är gröna Xxx), de i sig fixeras i sin betydelse genom artikulation (de gröna linjerna). 

Diskursen har alltså tillslutits. En av tecknen är en nodalpunkt(NP), nodalpunkten är är ett centralt 

moment som de andra momentet samlas kring. Runt om diskursen ligger såklart det diskursiva fältet

som är till för att skydda diskursen mot elementen (blå Xxx), som inte hunnit få någon fast 

betydelse i diskursen ännu.

45 Dijk, Van. Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. 2. uppl. 2011. London: SAGE publications,  Sid. 35
46 Ringnér, Anders. Anders Forskar. Termer inom diskursteori. 2010-05-05. 

http://andersforskar.blogspot.se/2010/05/termer-inom-diskursteori.html (hämtat 2017-03-05)
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4.3.2 Figur 2: En konkurrande diskurs 

(Bild)47

På denna illustration är det violetta fältet en konkurrerande diskurs. Där artikuleras de andra tecken 

tillsammans (röd linje). Som ni ser har den samma nodalpunkt som den tidigare diskursen, men 

nodalpunkten blir här en flytande signifikant eftersom att den är väldig ogripbar. Den fungerar alltså

också som element i sammanhanget, eftersom betydelsen inte är fixerad i relation till diskurserna.48 

Dessa illustrationer visar hur de diskursiva begreppen ska användas korrekt för denna studie. 

4.4 Metoddiskussion

Något som ska tas hänsyn till i denna studie är forskarnas förförståelse. Vi som gör studien har 

åsikter om pornografi och skribenter sedan tidigare. Winther Jörgensen och Phillips poängterar 

vikten av att inte tro att det är möjligt med en granskning för att förstå verkligheten, eftersom att 

ingen verklighet finns utanför diskurserna enligt Foucault. Det som gjorts för denna studie är att  

undersöka vad som skrivits och sagts för att försöka uttyda mönster som finns i olika diskurser och 

47 Ringnér, Anders. Anders Forskar. Termer inom diskursteori. 2010-05-05. 
http://andersforskar.blogspot.se/2010/05/termer-inom-diskursteori.html (hämtat 2017-03-05)

48 Ringnér, Anders. Anders Forskar. Termer inom diskursteori. 2010-05-05. 
http://andersforskar.blogspot.se/2010/05/termer-inom-diskursteori.html (hämtat 2017-03-05)
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vilka sociala konsekvenser som olika diskursiva framställningar av verkligheten kan få.49 Strävan 

efter en objektiv syn på texterna från urvalet ska finnas, men hänsyn ska tas till att den egna 

uppfattningen kan skapa andra tolkningar än den hade hos någon annan. Detta kan göra att den 

externa reliabiliteten blir en utmaning att framstå som stark. I denna metoddiskussion kommer 

begreppen reliabilitet och validitet att användas. 

4.4.1 Studiens kvantitativa del

Enligt Alan Bryman handlar Reliabilitet om överensstämmelsen och pålitligheten i ett mått på ett 

begrepp. En kan fråga sig följande saker för att ta reda på om ett mått i en kvantitativ studie är 

reliabelt eller inte:

• Hur stabilt är måttet? Detta betyder att det i den utförda studien ska tittas på om måttet över 

tid är så pass stabilt att det övertygande kan vara de resultat som gäller även om två olika 

grupper med olika attityd skulle utföra den kvantitativa delen av studien. 

• Hur ser den interna reliabiliteten ut? Här tittas det på hur skalorna och indexen som används

i den kvantitativa studien är pålitliga. 

• Hur ser överrensstämmelsen mellan olika observatörer eller bedömare ut? Alltså hur ser 

interbedömarreliabiliteten ut? Här tittas det på hur de subjektiva bedömningarna görs när 

data ska översättas till kategorier i en kvantitativ studie.50

När det handlar om reliabiliteten i studiens kvantitativa del går det att ifrågasätta stabiliteten, den 

interna reliabiliteten och interbedömarreliabiliteten. Främst kan reliabiliteten ifrågasättas i denna 

studie då det handlar om varibeln ståndpunkt i kodschemat, eftersom denna variabel har tre värden 

där ett subjektivt beslut ska tas: positiv/försvarande, negativ/kritisk och neutral/väger jämnt för- och

nackdelar. Här krävs det av personerna som gör studien att göra en bedömning av en text, vilket är 

svårt att göra objektivt. Detta kan ge olika utslag beroende på hur texten tas emot och avläses. Detta

försämrar reliabiliteten i denna delen av studien. För att förtydliga hur utförandet av denna studie 

använt sig av metoden och hur materialet tolkats för att i den kvantitativa delen platsa i de olika 

värdena under variabeln ståndpunkt ska exempel på hur en text bedöms som positiv/försvarande, 

negativ/kritisk eller neutral/väger jämnt för- och nackdelar redovisas i studiens kvantitativa resultat-

och analysdel. Det kan bli svårigheter i att se hur många i en text som uttalat sig, vilket kan påverka 

variabeln kön samt redovisningen av hur många som sammanlagt uttalat sig om pornografi. När 139

texter avkodas och kvantifieras på kort tid kan det bli så att en text i förbifarten tolkas som en 

person som uttalar sig om pornografi när det i själva verket är två eller tre personer i artikeln som 

49 Winther Jörgensen, Marianne; Phillips, Louise. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur. 2000. 
Sid. 28

50 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Uppl. 2. Malmö: Liber AB, 2008, sid. 160
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uttalar sig på olika sätt. Studiens stora urval med texters ofta fylliga innehåll får alltså förutsätta att 

det självklart finns risker för slarv på grund av den mänskliga faktorn. Trots listan på hur studiens 

urval ska göras kan även denna tolkas på olika sätt beroende på vem som gör urvalet och som 

tolkar, även detta gör att studiens kvantitativa reliabilitet kan försämras i dessa variabler. För att 

reliabiliteten i studiens kvantitativa del ska bli så bra som möjligt krävs det att kriterierna för urval 

och kodschema följs.

För att se validiteten i en studie ska personen som utför studien med kvantitativ metod se om de 

använda måtten för ett begrepp verkligen mäter rätt sak.51 När det handlar om validitet i den 

kvantitativa delen av studien används delen främst för att besvara frågeställningen: vem/vilka 

kommer till tals i pornografidebatten i svensk press år 2016?

Något som att tänka på gällande validiteten i studiens kvantitativa del är att en persons titel och kön 

inte berättar vad personen som står bakom opinionen kring pornografi i texten har för bakgrund, 

intressen, direkta politiska åsikter eller annat som vore intressant för studiens frågeställning om vem

som uttalar sig, det är dock något som inte får plats inom ramen för denna studie. 

4.4.2 Studiens kvalitativa del

I kvalitativa studier diskuteras ofta reliabilitet som extern reliabilitet och intern reliabilitet. När det 

handlar om extern reliabilitet är det något som blir en utmaning för denna studie. Extern reliabilitet 

handlar om att någon utomstående, vem som helst ska kunna göra om analysen och få samma 

resultat. Det är sen tidigare känt att det är svårt att uppnå en stark extern reliabilitet i en kvalitativ 

studie, eftersom det inte går att ”frysa” en social miljö. De som utför denna studie igen bör försöka 

gå in i en liknande roll likt den författarna som gjort studien har.52

Den interna reliabiliteten betyder att de som gjort studien (om studien har flera forskare) 

tillsammans kommer överens om hur de ska tolka vad de hör och ser. Denna studie görs av två 

personer, vilket gör att vi tillsammans kommit överens om hur vi ska tolka de olika artiklarna hur 

ska tolkas. Avkodningen har gjorts ihop för att gemensamt tolka hur en texts nodalpunkt och 

moment ser ut. Det är något som vi kom överens om innan vi börjare analysera artiklarna.53 

När det handlar om validitet i en kvalitativ studie brukar intern validitet och extern validitet 

diskuteras. I den kvalitativa studien betyder intern validitet ungefär att forskarens observationer och 

51 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Uppl. 2. Malmö: Liber AB, 2008, sid. 163
52 Ibid. Sid. 352
53 Ibid. Sid. 352-353
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de teoretiska idéer som denne utvecklar ska överensstämma. I en kvalitativ studie blir den interna 

validiteten ofta en styrka. När forskaren spenderar en längre tid med den sociala gruppen får denne 

lättare att säkerställa en hög grad av överstämmelse mellan begreppen och observationerna.

Den externa validiteten utgör ett problem till skillnad från den interna för kvalitativa forskare 

eftersom kvalitativa forskare ofta använder sig av fallstudier och begränsade urval. Den externa 

valideten rör den volym i vilken resultaten av studien kan generaliseras till andra miljöer och 

situationer.54  

I studiens kvalitativa del och dess interna validitet finns en strävan efter att göra den stark. 

Teoretiska ramen i studien kopplas till den kvalitativa analysen och studiens teori-del av använts till

diskursanalysen för att närma sig olika verkligheters opinion av pornografi i svensk press år 2016. 

Vad gäller den externa validiteten blir den, likt i många andra studier med en kvalitativ metod, 

svårare att göras stark. Hur vet vi att opinionen och debatten kring just pornografin i sig ser ut som 

den gör efter den kvalitativa studien och inte bara opinionen i stort kring de flesta ämnen? Det som 

skulle kunna tänkas stärka den externa validiteten för denna studie är att urvalet inte är extremt 

begränsat. 139 texter har använts och analyserats med hjälp av diskursanalys. 139 texter är ett stort 

urval för en kvalitativ studie på denna nivå. Detta kan dock även ha gjort att den kvalitativa delen 

av studien inte gett möjlighet att närma sig texter så mycket och intensivt som istället hade kunnat 

genomföras av ett mindre urval. Det som görs i den kvalitativa delen för denna studie är att göra en 

översiktlig diskusanalys av alla 139 texter och sedan gå djupare in på ett mindre antal texter som i 

diskussion och analys visar sig vara extra intressanta för studiens syfte och frågeställningar. 

54 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Uppl. 2. Malmö: Liber AB, 2008. Sid. 352
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5. Resultat, kvantitativ innehållsanalys

För att besvara frågeställningen vem/vilka som kommer till tals i pornografidebatten och för att ge 

en översiktlig bild av ståndpunkterna i svensk press år 2016 har ett urval utifrån en rad kriterier 

gjorts. Kriterierna är främst präglade av att texterna ska innehålla en eller flera personer som uttalar 

sig om pornografi. Urvalet på sammanlagt 139 texter används här nedan för kvantitativ analys där 

en översiktlig bild av vem som uttalar sig om pornografi i all svensk press under 2016 framkommer.

Variablerna som använts och lagts in i ett kodschema är kön, titel och ståndpunkt. En redogörelse 

för vad som syns i figurerna görs kort under respektive figur och resultaten sammanfattas och 

analyseras klumpvis utifrån diagrammen under två rubriker: kön och ståndpunkt och månaden 

oktober. En övervägande del av urvalet är från många olika lokaltidningar, dit räknas exempelvis 

Smålandsposten, Piteå tidning, Ystads Allehanda, Gotlands tidningar och Alingsås tidning. Även 

rikstäckande dagstidningar som exempelvis Dagens ETC, Dagen och Dagens nyheter finns med 

många gånger och kvällstidningar som Aftonbladet, Kvällsposten och Expressen finns med.  

5.1 Kön, titel och ståndpunkt

Under denna rubrik presenteras fyra figurer. Under varje figur finns en förklaring av deras innehåll 

och en översiktlig analys kring hur det kan komma sig att det ser ut så. Personerna som uttalar sig 

har olika titlar i kontexten, några tituleringar som förekommer fler än en gång är: kriminolog, 

sexualrådgivare/sexolog, forskare, politiker, psykolog, kvinnojour-arbetare, sittande i styrelse för 

Roks, läkare och präst. Förutom dessa titlar går det även att ta fasta på att det är en hel del 

insändare, kolumnister, krönikörer, ledare, skribenter och författare, samt personer som titulerar sig 

som ”ungdom” eller ”mamma” i sammanhanget. Det finns alltså en god bredd och variation i vilka 

som uttalar sig om pornografi i svensk press 2016, förutom två kvinnliga porr-regissörer som 

förekommer i materialet uttalar sig ingen om pornografi som arbetar inom pornografi-branschen. 

Nästan alla texter i denna studies urval riktar dock kritik mot pornografins effekter snarare än 

industrin i sig, det kan vara en av anledningarna till att så få inom själva branschen uttalar sig.  En 

väldigt förenklad bild av vem personen som uttalar sig om pornografi år 2016 kan se ut såhär:

• Den kvinnliga forskaren/politikern/kriminologen som uttalar sig negativt/kritiskt om 

pornografi 

• Den kvinnliga krönikören som uttalar sig positivt/försvarande om pornografi 

• Den manliga ungdomen i en ungdomspanel som uttalar sig negativt/kritiskt om pornografi

26



• Den kvinnliga sexologen som uttalar sig positivt/försvarande om pornografi 

• Den manliga skribenten/journalisten som uttalar sig negativt om pornografi 

• Den kvinnliga representanten för Roks/kvinnojour som uttalar sig negativt om pornografi

5.1.1 Figur 1.1 Kön på personer som uttalat sig om pornografi år 2016 i antal procent 

N=185

I urvalet från år 2016 uttalar sig 125 kvinnor, 58 män och 2 icke-binära personer i de sammanlagt 

139 artiklarna. Det motsvarar 68 procent kvinnor, 31 procent män och 1 procent icke-binära. Det 

kan tänkas att många kvinnor tycker till om pornografi eftersom det är en feministisk fråga som 

påverkar många kvinnor indirekt. Det kan också ha att göra med att färre unga kvinnor enligt 

Elisabeth Häggström-Nordins enkät från 2003 ser på pornografi än unga män och därför inte har 

samma personliga koppling till den, vilket kan göra det lättare att kritisera den, även om inte alla 
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texter som skrivs av kvinnor i denna studie är kritiska (se figur 1.3). 

5.1.2 Figur 1.2 En översikt av opinionen kring pornografi i all svensk press år 2016

N=185

185 personer har sammanlagt uttalat en åsikt som rör opinion kring pornografi år 2016 utifrån 

studiens kriterier. En övervägande del – 75 procent av alla personer i texterna uttalar sig 

negativt/kritiskt gentemot pornografi. Exempel på när en text ses som negativ/kritisk är “Man 

måste också betona tyngden av den enorma problematiken med porrindustrin som förvränger 

sanningen om hur tjejer och kvinnor ska behandlas.”55 eller “Mannen tar sig rätten att ut- öva makt

och kontroll över kvinnan. Andra sätt som det visar sig på är våldtäkt, pornografi och 

prostitution.”56 17 procent av de sammanlagt 185 personerna i urvalet som uttalat sig om pornografi

gör det på ett sätt som placeras under variabelvärdet positiv/försvarande, det motsvarar 31 personer. 

Ett exempel på när en text ses som positiv/försvarande är ”Liksom god eller om man så vill 

alternativ pornografi: Sök och finn, det florerar massor med queer och allmänt avig porr som kan 

inspirera. Där kråmar och krålar sig kroppar av alla möjliga slag, och det finns forskning på att 

människor som kollar på hbtq-porr tenderar att ha en tolerantare och liberalare syn på sex än 

andra.”57 eller ”Lämna porren ifred, Beatrice Ask!”58 

55 Ghobadi, Shahab. Reklamera den skeva kvinnobilden i medierna, Aftonbladet, 2016-03-13
56 Erlandsson, Daniel, Mäns våld mot kvinnor tar inte semester, Östgöta Correspondenten, 2016-07-21
57 Lekander, Nina. Passionerna. Kvällsposten. 2016-03-26
58 Boscanin, Aleksandra. Lämna porren ifred, Beatrice Ask! Göteborgs-posten. 2016-10-18
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8 procent av de som uttalat sig om pornografi år 2016 i svensk press är neutrala/väger jämnt för- 

och nackdelar i texten, det motsvarar 15 personer. När en text ses som neutral/väger jämnt för- och 

nackdelar kan det exempelvis se ut såhär: ”Mycket av den mest lättillgängliga porren är skapad för 

heterosexuella män, och som allt annat på nätet jagar porrproducenterna klick genom 

uppseendeväckande bilder och rubriker. En hel del av det som syns är osmakligt och 

kvinnoförnedrande, men det innebär inte att all porr är dålig.”59 eller ”Pornografi: varken dåligt 

eller oskyldigt. Pornografi är alltså lite som kaffe. Den ena dagen sägs den vara bra. Den andra är 

den dålig.”60

5.1.3 Figur 1.3 En översikt av opinionen kring pornografi i all svensk press år 2016 
KVINNOR

N=125

98 kvinnor av totalt 125 kvinnor är negativt eller kritiskt inställda i opinionen kring pornografi år 

2016 i all svensk press. 17 kvinnor är positiva/försvarande och 10 kvinnor är neutrala/väger jämnt 

för- och nackdelar gentemot pornografi. Anledningen till varför många kvinnor i svensk press år 

2016 uttalar sig negativt kan ha att göra med att de flesta artiklarna överlag i denna studie, oavsett 

kön, är negativt inställda till pornografi. Dock kan den större mängden kvinnor än män som uttalar 

sig och den större mängden negativ kritik ha ett linjärt samband, något som inte undersöks i denna 

studie. Skulle ett linjärt samband finnas är det sannolikt att en övervägande radikalfeministisk syn 

på pornografi finns i högre utsträckning i texterna. Den radikalfeministiska synen på pornografi är 

59 Nylander, Johanna. Internet är till för porr. Kristanstadsbladet. 2016-10-26
60 Hernandez, Ana Cristina. Pornografi: varken dåligt eller oskyldigt. Tranås tidning. 2016-08-12

29



mer negativt inställd.61

5.1.4 Figur 1.4 En översikt av opinionen kring pornografi i all svensk press år 2016 MÄN

N=58

I en översikt av opinionen går det att avläsa att en stor del av opinionen som förs kring pornografi i 

svensk press under 2016 är negativt inställd med negativ kritik även gällande män. 41 män av totalt 

58 män är negativt eller kritiskt inställda i opinionen kring pornografi år 2016 i all svensk press. 12 

män är positiva/försvarande gentemot pornografi och 5 män är neutrala/väger jämnt för- och 

nackdelar. Att en stor del män uttrycker en åsikt som uppfattas negativt kan precis som i figur 1.3, 

där kvinnors opinion presenteras, ha att göra med att det finns övervägande negativa ståndpunkter 

oavsett kön. Det kan också ha att göra med att många män, precis som kvinnor och icke-binära 

uttrycker en generell stark oro inför hur pornografis effekter ser ut, likt hur tredjeperson-effekten 

fungerar.62 Oavsett kön kan en övervägande kritisk och negativ syn på pornografi finnas på grund av

att personen eller personerna ser oroat på den effekt pornografin gör på andra, snarare än sig själv.

61 A. MacKinnon, Catherine. Sexuality, Pornography, and Method ”Pleasure under Patriarchy”. The University of 
Chicago Press. 1989. Sid. 301.

62 Johansson, Bengt. Tron att förflytta berg. Tredjepersons-effekter och politisk kommuniktion. Nordicom Infromation, 
2000, Vol.22. Sid. 81-82

30



5.2 Opinionen i månaden oktober

Under oktober månad ser siffrorna annorlunda ut i den kvantitativa delen av denna studie, de skiljer 

sig markant från resten av året och fler antal texter har använts från oktober än övriga månader. 

Därför analyseras denna del under en egen rubrik. Under oktober 2016 blir opinionen kring 

pornografi extra politisk och sticker därför ut. En uppmärksammad artikel publiceras i DN debatt 

den 14 oktober med rubriken ”Låt haverikommission utreda porrens skadliga verkningar” och gör 

att ännu fler vill uttala sig om pornografin och dess effekter.63 

5.2.1 Figur 1.5 En översikt av opinionen kring pornografi i all svensk press oktober månad 
år 2016

N=31 

Utifrån variabeln ståndpunkt under oktober månad går det att se hur den tydligt skiljer sig från 

resten av året. 48 procent är negativt/kritiskt inställda till pornografi, det motsvarar 15 personer av 

sammanlagt 31 personer. 36 procent är positivt/försvarande inställda till pornografi under oktober 

månad 2016, det motsvarar 11 personer. 16 procent av personerna som uttalat sig om pornografi gör

det på ett sätt som är neutralt/jämnt vägande av för- och nackdelar, det motsvarar fem personer. Vi 

kan tänka oss att det krävs en uppmärksammad och politisk artikel med negativ/kritisk opinion 

kring pornografi för att personer med en opinion som är positiv/försvarande ska ge sig in i debatten.

För att kunna försvara något behövs ofta någon som redan kritiserat något. Ett exempel är en 

63 Wade, Allan; Sjöqvist, Barbro; Ask , Beatrice; Svensson, Börje; Ohlsson, Carina; Szyber, Caroline; Berglung, Clara;
Åström, Gertrud; Josephine och Anna; Gabrielsson, Lennart; Forslund Mustaniemi, Marie-Louise; Thörn, Mikael; 
Green, Monica; Hasselvall, Musse; Rung, Nina; Persson, Olga; Risberg, Olof; Svensson, Peter; Söderström, Peter; 
Jansson, Ulric; Kanakaris, Zandra; Östensson, Ida; Inci, Zozan; Landberg, Åsa. ”Låt haverikommission utreda 
porrens skadliga verkningar”, Dagens Nyheter, 2016-10-14
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ledarkrönikör som skriver i Göteborgs-posten fyra dagar efter den publicerade debattartikeln i DN 

och skriver med ett tydligt budskap i rubriken: ”Lämna porren ifred, Beatrice Ask!”.64 

64 Boscanin, Aleksandra. Lämna porren ifred, Beatrice Ask! Göteborgs-posten. 2016-10-18
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6. Diskursanalys
Här nedan finns fyra nodalpunkter samlade: våld, porr-relation, vuxnas oro och könsnormer. 

Under varje nodalpunkt finns det diskursiva fältet beskrivet tillsammans med moment och de 

flytande signifikanter som använts för att analysera texterna. Citat/artikulationer från artiklar som är

extra talande för de specifika nodalpunkterna tas upp och analyseras under varje nodalpunkt med 

hjälp av studiens teorier och tidigare forskning – de tidigare feministiska motståndsvågorna mot 

pornografi, liberalfeminismens syn på pornografi, radikalfeminismens syn på pornografi, 

pornografins tillgänglighet på webben, vuxenvärldens oro, ungas syn på pornografi och 

moralism/moralpanik. 

6.1 Nodalpunkt: Våld 

I denna nodalpunkt finns texter där skribenten eller personen som uttalar sig om pornografi primärt 

behandlar pornografi i en kontext där våld är det som genomsyrar opinionen.

Den 2 januari startas opinionsåret i svensk press år 2016 med en text i Expressen som blir mycket 

uppmärksammad. Texten är en debattartikel som generar många efterföljande svar på tal-texter i 

svensk press. Debattartikeln med rubriken “Mainstreamporren måste problematiseras” är skriven av

kriminologen Nina Rung, en person som många andra använder och citerar i texter under 2016 för 

att bygga egna argument kring pornografi. Momenten för Nina Rungs text som ligger under 

nodalpunkten våld är följande: sexuella trakasserier, övergrepp, kriminalitet, hög konsumtion, 

våldsporr och mainstreamporr. Artikulationen är följande: 

“När de misstänkta får frågan om var de fick inspirationen ifrån så är svaret alltid: från 

porren (...) När dessutom bilden av den underordnade kvinnan exploateras och ingen 

annan mer nyanserad bild ges av sex, samtycke och könsnormer så riskerar pojkar att 

hamna i situationer som sedan leder dem till vår arrest”65

Texten är ett tydligt exempel på hur många texter under nodalpunkten våld ser ut. En stor oro över 

framför allt pornografins effekter och hur män genom pornografin inspireras till att begå sexualbrott

snarare än hur industrin är uppbyggd. Nina Rung beskriver även att det hon kallar för 

“mainstreamporren” är något som blivit “våldsporr” - ett begrepp som även diskuterades under 

65 Rung, Nina. Mainstreamporren måste problematiseras. Expressen. 2016-01-02
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2000-talets feministiska motståndsvåg efter att Alexa Wolf gjort sitt examensarbete: filmen 

Shocking truth som fick igång debatten om våldsporr på riktigt i Sverige. Såhär skriver Nina Rung: 

“I mina utredningar gällande sexualbrott framkommer ofta uppgifter om sexualsadism och 

om sexuella handlingar som är fyllda av förnedring och våld. När de misstänkta får frågan 

om var de fick inspirationen ifrån så är svaret alltid: från porren. Inspirationen att binda 

händer, fötter och bröst tills de blivit blå, hårdhänta anala ”samlag”, slag, strypgrepp eller 

gagging (det att kvinnor tåras och kräks av att få ett manligt kön nedstucket långt ned i 

halsen) är några av de vanligaste kategorierna inom porrfilm i dag. Och också precis det jag

utreder.”66 

Det blir tydligt att Nina Rung är kritisk mot pornografi och effekterna av den. Trots kritiken mot 

pornografi i debattartikeln används en disclaimer67 som förekommer ofta i texterna under året 2016 

när pornografi diskuteras och särskilt när det kritiseras. Det kan här ses som en slags försäkran om 

att Nina Rung inte är ute efter att moralisera. Något som liknas med ett “Jag är inte moralist, 

men…” 

Hon skriver att “Jag är inte ute efter att moralpredika eller lagstifta kring vad människor ska tända 

på, men jag anser att vi behöver problematisera mainstream-porren på ett helt annat sätt än vi 

gör.”68 

Det diskursiva fältet är kriminalitet, eftersom samma moment och samma nodalpunkt hade fått helt 

annan innerbörd i exempelvis ett feministiskt diskursivt fält. 

25 maj publiceras en artikel på åsiktssidorna i Tranås-postens underskriven Roks. Det som mest 

utmärker att artikeln är skriven på ett sätt som liknar det radikalfeministiska är att pornografin 

befäster en underordning i förhållande till män och att pornografi göder mäns våld mot kvinnor. 

Pornografi ses som något våldsamt, kvinnofientligt och skadligt för kvinnor i slutändan, likt hur 

radikalfeministen Andrea Dworkin skriver om pornografin som något där mannens ägande av 

kvinnan ses som endast sex i det manliga systemet. Såhär skrivs det i artikeln underskriven Roks:

”Roks antog följande uttalande på sitt årsmötet: Pornografin har blivit allt grövre och 

konsumenterna allt yngre. Enligt forskaren Max Waltman innehåller mainstreamporr våld i 

66 Rung, Nina. Mainstreamporren måste problematiseras. Expressen. 2016-01-02

67 Dijk, Van. Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. 2. uppl. 2011. London: SAGE publications,  Sid. 
144

68 Rung, Nina. Mainstreamporren måste problematiseras. Expressen. 2016-01-02
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90 procent av scenerna och fysiska skador är vanligt förekommande inom framställningen 

av porr. Forskning visar också en mängd skadeverkningar i den kommersiella pornografins 

kölvatten. Bland annat blir män som kontinuerligt konsumerar porr mer sexuellt aggressiva 

samt anammar attityder som främjar eller trivialiserar våld mot kvinnor. Pornografin som 

sprids inspirerar till och normaliserar mäns övergrepp mot kvinnor och barn. (…) Så länge 

vi låter porrindustrins infrastruktur vara i fred kommer porren att fortsätta livnära sig på och 

göda mäns våld mot kvinnor. I 31 år har Roks drivit frågan att pornografi är sexualiserat 

våld. Konsekvenserna är direkt skadliga för såväl enskilda kvinnor och tjejer som för 

gruppen kvinnor och tjejer då den befäster en underordning i förhållande till män. (...)”69

När Roks och S-kvinnorna uttalar sig om pornografi lutar det oftast åt det radikalfeministiska hållet 

där pornografin ses som något män tittar på för att sedan bli våldsamma mot kvinnor och 

upprätthålla en ojämställd samhällshierarki.70 I artikeln underskriven av Roks finns en oro för det 

som under 2000-talets feministiska motståndsvåg kallades porrskador som förekommer, att kvinnor

inom porrindustrin far illa på olika sätt. Ingen oro kring kvinnors heterosexuella samliv finns, vilket

heller inte fanns i radikalfeministernas argument under 2000-talets motståndsvåg enligt 

liberalfeministiska Petra Östergren.71 Det går även att se en oro för våldsporren likt den som fanns 

under 80- och 2000-talets feministiska motståndsvåg i artikeln som handlar om en strävan efter ett 

porrfritt samhälle.  

I mitten av sommaren 2016 blossar en debatt kring sexuella trakasserier på festivaler upp som gör 

att många av artiklarna innehållande opinion om pornograti präglas av en oro inför en (i vissa fall 

uttalat ökad) mängd sexuella övergrepp, trakasserier, våldtäkter som kvinnor i Sverige drabbas av. 

En av de artiklarna med våld som huvudtema där även pornografi finns i kontexten är en replik på 

Göteborgs-postens debattsida. Debattartikeln publiceras 15 juli med rubriken “Våldsamt sex 

normaliseras av nätporren.”, skriven av chefsredaktören Sarah Britz. Momenten i texten under 

nodalpunkten våld är: sexövergrepp, nätporren, normalisering, vill ej moralisera, tjat och analsex. 

“Porren är grov, tillgänglig och gratis. Kvinnans enda uppgift är att tillfredställa mannen. 

Om vi inte vågar tala om detta sviker vi ungdomarna. Att diskutera är inte att moralisera. 

(...) En 18-årig kille står åtalad för ett antal våldtäkter och sexuella övergrepp. Enligt åtalet 

69 Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Stoppa distributionen av porr! Tranås-posten. 2016-05-
25

70 A. MacKinnon, Catherine. Sexuality, Pornography, and Method ”Pleasure under Patriarchy”. The University of 
Chicago Press. 1989. Sid. 301.

71 Östergren, Petra. Porr, horor och feminister. Stockholm: Natur och Kultur, 2006. Sid. 41
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har han bundit sin flickvän, som han inledde ett förhållande med när hon gick i nian. Han 

har fört upp en analplugg i hennes ändtarm med infektioner som följd. Han kallar henne 

”slut” och hora. Han tjatar om analsex för att det är normalt och slår henne då med ett 

köksredskap på stjärten så att hon får blåmärken.”72

Även här ser vi en tydlig disclaimer redan tidigt i texten där Sarah Britz är tydlig med att diskussion

inte är att moralisera, men hon börjar också brödtexten med “Jag moraliserar inte över sex eller 

porr”. En tydlig disclaimer innan hon börjar skriva om pornografins effekter, vilka är i form av 

sexuella övergrepp och våldtäkter - men det är inte själva övergreppen, våldtäkterna eller det icke-

samtyckta i sig som primärt diskuteras som en effekt av pornografin. Istället riktas ljus mot det 

våldsamma sexet och normaliseringen av den. Hade Sara Britz inte sett ett samband mellan 

pornografin och de sexuella övergreppen hade pornografin till en början inte nämnts i kontexten. 

Mycket av det som skrivs i texten påminner om radikalfeministen Cathatine A MacKinnons73 kritik 

mot pornografi, som menar att våldtäkter och sexuella trakasserier inom pornografin enbart kallas 

för sex och sex, istället för vad det verkligen är. En liberalfeminist, som exempelvis Petra 

Östergren74 skulle kanske istället skriva bort delarna där kvinnors faktiska sexuella preferenser 

(exempelvis en vilja att bli dominerad av män i ett heterosexuellt sammanhang) blir något 

skamfyllt, vilket är ett problem enligt Petra Östergren. Hon förde kritik av den radikalfeministiska 

synen under de tidigare motståndsvågorna likt den Sarah Britz för där kritiken riktas åt att kvinnors 

sexuella njutning exkluderas och i det långa loppet istället gör att könsmaktsordningen återskapas. 

En radikalfeminist som exempelvis Catharine A MacKinnon eller Andrea Dworkin skulle dock se 

det som en del av pornografins sätt att hierarkiskt ställa sig över kvinnor där kvinnor kanske 

egentligen inte har mycket till val i patriarkatet dit även sexuella handlingar och viljor hör hemma. 

Såhär skriver Sarah Britz vidare:

“Den grova porren som i dag är mainstream talar ett utpräglat maktspråk där kvinnan är 

den som ska underkasta sig. I avsaknad av en diskussion om vad den bilden gör och vad det

betyder för alla unga (och även vuxna), accepterar vi att kvinnan är utan en egen sexuell 

vilja, att hon är ett byte, ett villebråd som ska vara tillgängligt för alla.”75 

Trots disclaimern kan vi anta att om vi skulle byta ut det diskursiva fältet till exempelvis BDSM och

72 Britz, Sarah. Våldsamt sex normaliseras av nätporren. Göteborgs-posten. 2016-06-05
73 A. MacKinnon, Catherine. Sexuality, Pornography, and Method ”Pleasure under Patriarchy”. The University of 

Chicago Press. 1989. Sid. 301.
74 Östergren, Petra. Porr, horor och feminister. Stockholm: Natur och Kultur, 2006. Sid. 39
75 Britz, Sarah. Våldsamt sex normaliseras av nätporren. Göteborgs-posten. 2016-06-05
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låta en liberalfeministisk BDSM-utövare koda av Sarah Britz’s text på ett sätt som framstår som 

grovt moraliserande, då huvudfokuset inte ligger på övergreppen i sig, utan pornografins 

normaliserande av våldsamt sex (där ordet “sex” får tolkas som “samtycke”). Sex betyder dock inte 

samma sak i alla diskurser. Det blir intressant att se en kamp som förs under oktober då pornografi 

och sex blir något politiskt efter en debattartikel publiceras i DN debatt som föreslår en 

haverikommission för att utreda pornografins effekter.76 Efter detta skriver bland andra 

ledarskribenten Erik Helmersson ur ett perspektiv som liknar Petra Östergrens liberalfeministiska 

kritik och syn på delar av de tidigare feministiska motståndsvågorna. Redan i rubriken står det klart 

vilken diskursiv kamp som förs kring sexets vara och inte vara i kontexten pornografi.”Jo, det är 

klart att porr är sex.”, skriver Erik Helmersson. 

”(...)Men ni får lugna er. ”Porr är inte sex” – vad betyder det ens? Begreppen är inte 

synonyma, nej, men porr är i själva verket ingenting förutom just sex – sedan kan vi gilla 

den eller ej. ”Porren förstör barns och ungas nyfikenhet på sex”, slås det fast i DN Debatt-

texten och ursäkta och förlåt, det är ju rent nonsens. Barn och unga har konsumerat porr 

sedan Pompeji och fortfarande umgås det i diverse sänghalmar med både glädje och 

nyfikenhet. (…) Låt oss fortsätta att diskutera fenomen som den enkla porrtillgången genom

internet. Men låt oss samtidigt slippa nymoralistiska klyschor. Den som börjar tala om 

haverikommissioner och ”lavinartad spridning” av kommersiell porr måste också vara 

beredd att definiera vilka sexuella skildringar som ska passera censurens nålsöga – och vem 

som ska hålla i nålen. Är Markis de Sades romaner ”kommersiell porr”? ”Fifty shades of 

Grey”? Filmer som von Triers ”Nymphomaniac”? ”Porr är inte sex”. ”Det är inte roligt att 

bli smiskad”. Hjälp. Höj nivån!”77

Här ser vi dels kampen om begrepp i olika diskurser, men också att Erik Helmersson använder sig 

av något som kan likna den porr-paradox Petra Östergren beskriver som problematisk under 70-, 

80- och 2000-talet. Att pornografi kritiseras med ord som att det inte är sex, men ändå kritiseras av 

samma grupp som om det är sex, en dålig typ av sex, i detta fall det våldsamma sexet, 

våldspornografin. Detta är något som Erik Helmersson ser som moraliserande och uppenbart 

onyanserat från de många underteckandes roll i den publicerade debattartikeln 14 oktober.

76 Wade, Allan; Sjöqvist, Barbro; Ask , Beatrice; Svensson, Börje; Ohlsson, Carina; Szyber, Caroline; Berglung, Clara;
Åström, Gertrud; Josephine och Anna; Gabrielsson, Lennart; Forslund Mustaniemi, Marie-Louise; Thörn, Mikael; 
Green, Monica; Hasselvall, Musse; Rung, Nina; Persson, Olga; Risberg, Olof; Svensson, Peter; Söderström, Peter; 
Jansson, Ulric; Kanakaris, Zandra; Östensson, Ida; Inci, Zozan; Landberg, Åsa. ”Låt haverikommission utreda 
porrens skadliga verkningar”, Dagens Nyheter, 2016-10-14

77 Helmersson, Erik. Jo, det är klart att porr är sex. DN ledare. 2016-10-19
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6.2 Nodalpunkt: Porr-relation

I denna nodalpunkt finns texter som tar upp pornografi i en kontext där skribenten driver en opinion

som primärt behandlar människors relation till pornografi. Det kan handla om allt ifrån 

porrmissbruk och impotens till hur pornografi påverkar en kärleksrelation med andra. 

“Många upplever porr som otrohet” - så lyder rubriken i en text publicerad 10 maj i tidningen 

Dagen av Malin Aronsson. Hanna Möllås är sexolog och parterapeut och uttalar sig om 

pornografins påverkan på relationer och människors relation till pornografi. Det finns en tydlig 

kristen grund för hur argumenten är uppbyggda, exempelvis “Förmågan att kunna tänka och 

fantisera om den andre är något Gud har gett oss tror jag. I en porrfilm serveras bilderna direkt, 

pang på.”78

Momenten för texten är: porrmissbruk, ångestsdämpande, objektifiering, avsaknad av egna 

fantasier och otrohet. Och artikulationen som binder samman nodalpunkten med momenten är: 

“Men när det gäller att titta på porr är det mest män som har problem. Som kristen parterapeut och

sexolog har hon sett hur porrsurfandet splittrar relationer”79 Relationen till porr ses som 

problematisk enligt Hanna Möllås, eftersom den leder till missbruk, objektifiering, kan splittra 

relationer och användas som ångestdämpande.

Det som blir slående i denna text är likheten i hur argumentationen går kring den feministiska 

motståndsvågen på 70-talet. Enligt Petra Östergren ansågs problematiken vara att pornografin 

splittrar män och kvinnor, förhindrar solidariteten samt förstör det heterosexuella samlivet, en 

argumentation som inte tillhörde det radikalfeministiska fältet. Det diskursiva fältet för texten 

Många upplever porr som otrohet är heterosexuell tvåsamhet. Det som utgör en flytande signifikans

är huruvida porr är något som bör ses som otrohet eller inte. Men också då det handlar om 

pornografin som något som får kvinnor att känna sig “ratade” i sin tvåsamma heterosexuella 

relation. I en positiv/försvarande kontext där diskursen inte varit en normativ heterosexuell 

tvåsamhet hade pornografin kanske istället kunnat ses som en “krydda”, eller som något trevligt att 

titta på när en har sex ensam (onani). Detta gäller en mer sexliberaldiskurs. Det som beskrivs i 

texten blir något som istället för att pornografin ses som ett hot för relationen, något som sexologen 

och parterapeuten Hanna Möllås menar sig erfarit i sitt yrke, vilket i hennes verklighet som terapeut

78 Möllås, Hanna. Många upplever porr som otrohet. Dagen. 2016-05-10

79 Möllås, Hanna. Många upplever porr som otrohet. Dagen. 2016-05-10
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och sexolog inte kan förminska på något vis. Opinionen är dock solklar: pornografin är något som 

primärt har problematiserat eller försvårat heterosexuella relationer som Hanna Möllås haft kontakt 

med under sitt yrkesliv. 

I Dagens Nyheter 31 oktober 2016 publiceras en text där journalisten Greta Thurfjell skriver om 

“porren, debatten och friheten”. En försvarande ton finns genom hela texten där relationen mellan 

pornografi och konsumenten beskrivs som något som kan vara befriande. “Syftet med porr är inte 

att förtrycka kvinnor eller förvandla fromma pojkar till män” lyder rubriken. Momenten för texten 

är följande: syfte, porrmoralister, orgasm, ivrigt konsumerande, barn, haverikommission och 

samtycke och artikulationen som binder samman nodalpunkten med momenten i det diskursiva 

fältet Onani är “Syftet med porr är inte att förtrycka kvinnor, förvandla fromma pojkar till män utan

samtyckesreflex eller – tro det eller ej, Beatrice Ask – skada barn”80 Greta Thurfjäll har en tydlig 

liberalfeministisk syn på pornografi syns i texten där pornografi som befrielse och syftet orgasm 

finns med, något som inte finns med i särskilt många texter under 2016. Mycket i Greta Thurfjälls 

text liknar det liberalfeministiska synsätt som kritiserat radikalfeministernas syn på pornografi 

under de tidigare feministiska motståndsrörelserna. Enligt denna kritik gör debatten att kvinnors 

sexuella njutning inte får existera, vilket i det långa loppet inte gör samhället jämställt, utan istället 

gör att den gamla könsmaktsordningen återskapas. Även här ser vi dock att texten inte är tagen 

direkt ur luften som en spontanhyllning, utan texten blir en direkt kritik mot Beatrice Ask och 

förslaget om haverikommissionen från DN Debatt-artikeln från den 14 oktober 2016.81

6.3 Nodalpunkt: Vuxnas oro

I denna nodalpunkt läggs texter fram om pornografi och opinion kring den i samband med oro inför 

hur barn och unga påverkas av pornografi och effekterna av den. 

I en text publicerad den 22 augusti i Piteå-tidningen framkommer en stark oro för barn och unga 

som kommer i kontakt med pornografiskt innehåll. Detta är en av många texter som faller i 

nodalpunken Vuxnas oro. I artikeln med rubriken “Skydda barnen på nätet” skriven av Lotta Hedin

där Johan Lundqvist från Surfa Lugnt intervjuas blir det tydligt att vuxna personer oroar sig för att 

80 Thurfjell, Greta. Syftet med porr är inte att förtrycka kvinnor eller förvandla fromma pojkar till män. Dagens 
Nyheter. 2016-10-31
81 Wade, Allan; Sjöqvist, Barbro; Ask , Beatrice; Svensson, Börje; Ohlsson, Carina; Szyber, Caroline; Berglung, Clara;

Åström, Gertrud; Josephine och Anna; Gabrielsson, Lennart; Forslund Mustaniemi, Marie-Louise; Thörn, Mikael; 
Green, Monica; Hasselvall, Musse; Rung, Nina; Persson, Olga; Risberg, Olof; Svensson, Peter; Söderström, Peter; 
Jansson, Ulric; Kanakaris, Zandra; Östensson, Ida; Inci, Zozan; Landberg, Åsa. ”Låt haverikommission utreda 
porrens skadliga verkningar”, Dagens Nyheter, 2016-10-14
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barn och unga på grund av lättillgängligheten till pornografi på internet: något som idag används 

dagligen av barn och ungdomar. 

Momenten är: Internet, faror, vuxen, barn, tillgängligt, skydda och surffilter och artikulationen som 

binder samman nodalpunkten med momenten blir följande:

“Nätet är en självklar del av de flesta barns vardag, och många lär sig tidigt hur man gör för 

att söka och hitta information. Men en oskyldig googling på ett spännande könsord räcker 

för att man som förälder ska inse att porr och våld kan vara lika lättillgängligt för ett barn 

som Bolibompa.”82 

I artikulationen framkommer det tydligt att våld och pornografi båda kan placeras i samma kategori:

något som vuxna vill hålla borta från barn. Enligt Medierådets rapport Koll på porr från 2016 

beskrivs framför allt vuxnas oro som något där pornografins effekter är det skrämmande. Precis 

som i majoriteten av materialet i denna studie tycks den mesta kritiken mot pornografi ligga i just 

pornografikonsumenterna och hur de påverkas av innehållet, de sända signalerna och 

lättillgängligheten. Oro inför vad ungdomar och barn gör har alltid oroat vuxna och väckt starka 

åsikter, men ungdomar tycks även oroa sig för andra ungdomar i samma ålder. Detta har att göra 

med tredjepersons-effekten där människor, där en känsla av att den egna påverkan inte är lika (i 

detta fall) riskfylld finns.83 Detta är något som också syns i Medierådets enkätundersökning, en 

mindre oro för hur pornografi påverkar andra än en oro för hur en själv påverkas som 

porrkonsument.84 Pornografi är ett ämne som också väcker starka åsikter. Tillsammans blir dessa 

faktorer något som kan bli otroligt stigmatiserat och oroande. Det diskursiva fältet för texten 

Skydda barnen på nätet blir föräldrarskap, ett diskursivt fält som återkommer. Många av artiklarna 

under nodalpunkten Vuxnas oro liknar denna text. De liknar varandra och har gemensamma 

moment där det redogörs för tillgängligheten av pornografi, att vi måste prata om sex med barnen 

och ungdomarna, prata om pornografi och sex utan att moralisera och i många sammanhang där 

pornografi tas upp i en text som tillhör nodalpunkten Vuxnas oro finns även effekterna av 

ungdomars TV-spelande med där spel som exempelvis GTA tas upp. Det är alltså effekterna som det

argumenteras kring, likt Petra Östergrens beskrivning av “Argument 2” i återkommande argument 

för hur de feministiska motståndsrörelserna diskuterat kring pornografin. Argumentet handlar just 

om att pornografin ger dåliga konsekvenser, det finns en rädsla hos vuxna att barn och ungdomar 

82 Hedin, Lotta. Skydda barnen på nätet. Piteå-tidningen. 2016-08-22

83 Johansson, Bengt. Tron att förflytta berg. Tredjepersons-effekter och politisk kommuniktion. Nordicom Infromation, 
2000, Vol.22. Sid. 81-82

84 Segelström, Inger och Agebäck, Ann Katrin. (red.) Koll på Porr pdf. Statens medieråd. 2016. Sid. 111-114

40



ska växa upp och att den nya generationen ska ha sett pornografiskt innehåll som gör att personer, 

män i synnerhet, själva utför sexbrott och där kvinnor direkt och indirekt känslomässigt och fysiskt 

blir skadade.

6.4 Nodalpunkt: Könsnormer

Texter som samlas under nodalpunkten könsnormer behandlar främst pornografi i en kontext där 

normer kring kön, kroppsideal och förväntningar finns i texten.

“Fler unga ber om könsstympning”, så lyder en rubrik i en nyhetsartikel i Dagens Nyheter från den 

29 september 2016. Artikeln handlar om intimkirurgi och är skriven av journalisten Katarina 

Lagerwall. Två kvinnor uttalar sig i texten varav en av kvinnorna uttalar sig om pornografi, såhär 

citeras Pia Teleman, chef för kvinnosjukvården på Skånes universitetssjukhus i texten ang. det 

ökade antalet kvinnor som enligt artikeln vill ha sitt underliv könsstympat: 

“–Vi har en ökande patientgrupp som vill att vi ska försnäva slidan på ett helt ofysiologiskt 

sätt eller helt ta bort deras inre blygdläppar. Det handlar framför allt om unga kvinnor 

som påverkats av porren. De tror att de ska se ut så och att det ska ge dem ett bättre 

sexliv.”85

Citatet ovan är artikulationen som binder samman nodalpunkten könsnormer med textens moment: 

könsstrympning, kvinnlig omskärelse, operation, vagina, smärta och underlivet. Det diskursiva 

fältet är diskurser om kirurgi. En flytande signifikant här är huruvida pornografins effekt kan vara 

som så att den påverkar kvinnors idealbild av hur ett kvinnligt kön ska se ut. Å ena sidan finns en 

enorm variation av underliv visade i den stora mängd pornografi som finns tillgänglig, å andra sidan

är den pornografi som oftast benämns som mainstreampornografi eller bara “porr”. Frågan blir 

alltså om kroppsidealen, normerna kring hur ett kön ska se ut på en kvinna och förväntningarna på 

den kvinnliga kroppen och de kroppsliga normerna som kommer med det tillskrivna könet, i detta 

fallet: kvinnor. Det som är speciellt med denna text är att kvinnors direkta påverkan av pornografin 

tas upp. Det syns i materialet att när det handlar om pornografins effekter handlar det ofta om hur 

den påverkar män, ger prestationsångest, skapar missbruksrelaterade problem, ger relationsproblem 

och skapar det som i vissa texter kallas för “porrimpotens”, alternativt handlar det om hur 

pornografins effekter direkt påverkar män genom att bidra till ett våldsamt beteende som indirekt 

påverkar kvinnor, bidrar till sexuella övergrepp, våld och trakasserier. Detta går att koppla till den 

85   Lagerwall, Katarina. Fler unga ber om könsstympning. Dagens Nyheter. 2016-09-29
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feministiska motståndsvågen under 2000-talet där porrskador diskuteras. Då beskriver 

liberalfeministen Petra Östergren begreppet porrskador som något som används för att beskriva hur 

pornografin direkt påverkar kvinnors relation till män. Skadorna beskrevs göra att kvinnorna får 

svårare att ha sex med män, inleda och bibehålla djupare relationer, här får porrskadorna som 

kvinnor får ses som en idealbild av hur ett kvinnligt kön ska se ut och något som i längden står i 

vägen samt gör det svårare att ha sex med män och inleda djupare relationer. 

En annan text som finns under nodalpunkten könsnormer är som de flesta texterna under den 

nodalpunkt där pornografi problematiseras: det finns främst en oro för män som konsumerar 

pornografi och påverkas av dess effekter på olika sätt. Här handlar det om att män som mår dåligt 

använder pornografi och tv-spel som en slags verklighetsflykt. Rubriken på Aftonbladets 

debattartikel är “Visst kan män - men ni behöver vår hjälp” och är skriven av Gudrun Schyman, 

partiledare Fi, Ida Östensson, grundare av Fatta och Anna Giotas, ordförande Sveriges 

Kvinnolobby. Momenten är följande: flykt, mansroll, psykisk ohälsa och relationer. Det diskursiva 

fältet är feminism och artikulationen som binder samman nodalpunkten könsnormer med momenten

är att “Många män tar sin tillflykt till dataspel och pornografi och lever isolerade, utan nära 

relationer.”86

Det som skribenterna menar är att pornografi är ett verktyg som används av män som mår dåligt av 

mansrollen i ett ojämställt samhälle. Eftersom det diskursiva fältet är feministiskt med en stark 

kritik mot vad de destruktiva könsrollerna gör med män. Enligt Elisabeth Häggström-Nordins 

utförda enkät 2003 är långt många fler unga pojkar högkonsumenter än flickor som är det. Så frågan

är då ur ett feministiskt perspektiv med könsmaktsordningen och de radikalfeministiska tankarna 

om hierarkin som även syns genom sex och pornografi om pornografins direkta effekter med fokus 

på män beror på att fler män generellt sägs konsumera pornografi - eller handlar det kanske 

egentligen bara om att män ofta sätts fram som mer intressanta och relevanta i många sammanhang,

även utanför pornografi och opinionen kring den?

En flytande signifikant är i sammanhanget pornografin som flykt. I sammanhanget framstår flykten 

som något som tyvärr behöver tas till som verktyg ur en destruktiv verklighet där ojämställhet och 

en destruktiv mansroll finns som skapar psykisk ohälsa. I andra kontexter skulle flykten och 

pornografi kunna framstå som något befriande, härligt och fantastiskt. I den feministiska diskursen 

86   Schyman, Gudrun; Östensson, Ida; Giotas, Anna. Visst kan män - men ni behöver vår hjälp. Aftonbladet. 2016-06-
30
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vi nog inte kan kalla liberalfeminisk blev alltså pornografin som flykt något negativt, ett måste för 

att slippa destruktivitet ur det ojämställda samhället. 
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7. Slutdiskussion
Generellt är pornografins opinionsförande en diskussion om pornografins effekter och påverkan på 

män och pojkar, en diskussion förd av primärt kvinnor med stor titelvariation utan direkt koppling 

till pornografi-branschen. De flesta texterna under 2016 handlar nämligen om vad pornografi har för

effekt på pojkar och män i vårt samhälle idag. I texterna är argumenten väldigt varierande, det 

handlar om allt från att porren gör män till hänsynslösa våldtäktsmän till att det breddar den 

sexuella vyn. Men en sak har de ofta gemensamt: en stor andel av de som uttalar sig om pornografi i

texterna är kvinnor. Anledningen till detta kan vara att kvinnor generellt inte sägs konsumera 

pornografi i samma utsträckning som män, och som därför sätts utanför diskussionen kring 

pornografins effekter. Eller kan det vara så att det på något sätt vill förklara männens 

överrepresentation inom våldsbrott med något så vardagligt och lättillgängligt som pornografi? 

Eller kan det handla om ett ojämställt samhälle som generellt fokuserar mer på män och mäns 

sexuella begär än kvinnors, där männen sexualitet ses och framställs som något som behöver 

tyglas? Kanske är det en blandning av allt som skapar dessa argument under året 2016 vad gäller 

könsroller och feminism i samband med opinion kring pornografi.

Vi tycks tro att människor inte kan tänka själva när masskommunikation av pornografiskt innehåll 

konsumeras. Ändå oroas både ungdomar och vuxna över hur andra människor tar emot pornografi, 

medan ingen oro inför den egna konsumtionen av pornografi finns, vilket syns i all media. 

Pornografin är inget undantag. Ibland ses människor och i synnerhet män, som en slav under 

pornografin, en isolerad porrmissbrukare som antingen blir sexuellt och känslomässigt avtrubbad av

den hårda pornografin, eller inspirerad till sexuellt våld och övergrepp på kvinnor. Frågan får en 

feministisk innebörd där grundsynen på pornografi mynnar ut i de olika blickarna på pornografi 

under året.

När en kritisk åsikt om pornografi förs fram i Sveriges press 2016 används disclaimers tidigt i 

texterna, vi läser att: “Jag är ingen moralpolis vad gäller porr, men…”, något som liknar den mer 

omdiskuterade disclaimern “Jag är inte rasist, men…” Detta medvetna eller omedvetna sätt att 

skjuta ifrån sig en oönskad identitet genom uttalade åsikter går i linje med effekterna från en vardag

spenderad på Internet och sociala medier där möjligheten att skräddarsy ett tryggt flöde utifrån egna

intressen och åsikter är mer påtagligt än någonsin. Vi verkar leva i en egen, trygg åsiktsbubbla 

tillsammans med människor som håller med oss där människor i media skapar vår bild av moral. 
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Bristen på oliktänkande människor i vår vardag skapar åsiktskorridorer där åsikter som inte står i 

linje med det en större massa (media) verkar tycka gör att vi måste lägga en disclaimer och försvara 

oss innan åsikten ens förts fram. Moralpanik skapas. Men inte inför pornografin, utan inför att inte 

vara moralpolisen. Argument som exempelvis ”Jag är inte ute efter att moralisera över sex och 

porr” och ”Att diskutera är inte att moralisera” förekommer. Meningar omringade av kritiska och 

moralpräglade meningar som exempelvis ”Porren är grov, tillgänglig och gratis. Kvinnans enda 

uppgift är att tillfredställa mannen.”. Pornografikonsumtion är så vanligt idag att den kan ses som 

mainstream, detta bidrar till att en disclaimer behöver sättas innan pornografin kritiseras. 

Moralpaniken finns, men i linje med en panik över att ses som moralisten. Den stora mängden 

disclaimers kan även ses som följd av vår starka vilja och vana att bygga egen identitet på Internet, 

att definiera sig själv, innan någon annan gör det - ett vittnesmål om samhälleligt privilegium, att 

använda medias makt till att definiera sin identitet genom text och opinion. “Jag är inte 

porrmoralist, men…”

7.1 Förslag på framtida forskning

Om någon i framtiden skulle vilja forska vidare på opinionen kring pornografi i svensk press finns 

flera olika spår att välja. Ett förslag skulle vara att göra kvalitativa intervjuer med ett tiotal 

människor med olika åsikter som tidigare eventuellt uttryckt opinion kring pornografi. Det skulle 

vara intressant att göra en djupare analys med hjälp av intervjuerna för att få reda på hur de olika 

opinionsbildarna tänker. Ett förslag skulle då även kunna vara att ha med en variation på personer. 

Exempelvis: en krönikör som tidigare är insatt i frågan, en person inom pornografi-branschen, en 

politiskt engagerad person i antingen en organisation eller för ett parti, en ungdom som konsumerar 

pornografi osv. Ett annat spår skulle kunna vara enkäter, då ett utskick av enkäter till svenska folket,

förslagsvis tre olika skolor i tre olika städer med ett slumpmässigt urval. Det skulle kunna göras för 

att försöka se och om deras åsikter om pornografi speglas i opinionen som syns i svensk press under

2016 – med andra ord, hur ser åsiktsrepresentationen ut? Något som också vore intressant skulle 

kunna vara att titta på hur opinionen kring pornografi sett ut under längre tid – exempelvis innan 

60-talet när en moralism kring sex och pornografi fanns på ett annat sätt än idag. Det skulle även 

vara intressant att se hur svensk press i dagens läge ser ut i jämförelse med exempelvis norsk eller 

dansk press – eller varför inte USA's press? Hur stora är skillnaderna och varför? 
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