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Hur ungdomars självkänsla påverkas av pornografiskt material 
Kvantitativ genusstudie 

 
Louise Broström & Samira Marmouch 

 
 

Flera teorier om självkänsla har gemensamt att självkänsla grundläggs 
i barndomen och berör individens syn på sig själv och hur 
omgivningen uppfattar individen. Tidigare studier av pornografiskt 
material har inriktat sig mot negativa effekter av konsumtion för 
beteendet. Studiens frågeställningar berörde huruvida det fanns några 
könsskillnader eller skillnader mellan individer med hög respektive låg 
självkänsla gällande hur ungdomar påverkas av pornografiskt material. 
Totalt deltog 131 personer av dessa var 80 kvinnor och 51 män. Män 
påverkades mer av pornografi än kvinnor Individer med låg 
självkänsla påverkas mer av pornografi än de med hög självkänsla. 
Studien visar att det finns en koppling mellan påverkan av 
pornografiskt material och individens självkänsla.  

 
Key words: Self-esteem, pornography, adolescent, gender differences  
 
 

Inledning 
 
Under de senaste åren har det ofta debatterats angående vad som brukar kallas för en 
sexualisering eller pornofiering av det offentliga rummet. I mångt och mycket handlar 
debatten om att tillgången till pornografiskt material har ökat och att bilderna i media har 
sexualiserats. Porrindustrin omsätter åtskilliga miljarder per år (Medierådet, 2006) och 
spridningen av materialet har ökat drastiskt i och med Internet. Det är nästan omöjligt för dem 
som använder sig av Internet att inte exponeras för pornografiskt material, även om det sker 
ofrivilligt genom reklam och popup-fönster. Den nya tekniken, till exempel olika former av 
fildelning, innebär att människor kan få tillgång till pornografiskt material utan kostnad och 
möjliggör även för användarna att förbli anonyma på ett helt annat sätt än tidigare. Det har 
förts debatter kring hur Internet och pornografi påverkar unga människor självbild 
(Medierådet, 2006).  

Även om pornografi inte har någon vedertagen definition används termen numera oftast för 
att beskriva ett brett register av sexuellt beteende som avbildas i skrift eller i bildform i syfte 
att väcka sexuell upphetsning hos dem som tar del av materialet (Ciclitira, 2002). Svårigheten 
i att definiera pornografi är ett resultat av att det kan betyda olika saker dels beroende på i 
vilket kulturellt, socialt eller historiskt sammanhang termen används men också beroende på 
vilken innebörd individer tillskriver termen utifrån sina egna erfarenheter och föreställningar 
enligt Kendrick (refererad i Ciclitira, 2002). Ibland används även ”sexually explicit material” 
istället för eller som synonym till pornografi och definieras som texter, visuellt eller auditivt 
material som skildrar sexuella handlingar eller beteenden, eller som visar den mänskliga 
kroppens reproduktiva organ (Thornburgh & Lin, 2002). Forskning om pornografi fokuserade 
initialt på pornografins eventuella negativa effekter på beteenden och attityder hos vita, 
manliga studenter från medelklassen (Ciclitira, 2004). Exempel på forskningsfrågor som 
tagits upp är om män som tittar på pornografi blir mer sexuellt aggressiva gentemot kvinnor, 
om pornografi påverkar män och kvinnor olika och om den ökade förekomsten och 
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tillgängligheten till pornografiskt material har bidragit till den ökade förekomsten av 
sexualbrott (se även Donnerstein & Berkowitz, 1981; Demaré, Lips & Briere, 1993; Gardos, 
& Mosher, 1999). 

 
 

Unga och pornografi 
 
Det är vanligt att svenska ungdomar tar del av pornografiskt material. Det finns en hel del 
svenska studier som tittat närmare på hur ofta och hur vanligt det är att ungdomar ser på porr, 
hur det kan tänkas påverka deras sexuella beteende samt vilka attityder ungdomar har 
gentemot pornografi. Dessa studier visar att många ungdomar konsumerar eller att de någon 
gång har konsumerat pornografiskt material (Häggström-Nordin, Hanson & Tydén, 2005; 
SOU 2004:71; Tydén & Rogala, 2004). I en svensk utredning från 2004 tillfrågades över 4000 
ungdomar i tredje årskursen på gymnasiet om sina erfarenheter av pornografi (SOU 2004:71). 
Rapporten visade att 97,6 % av pojkarna och 76,3 % av flickorna någon gång sett en porrfilm, 
tittat på porr på Internet eller läst en porrtidning. Pojkarna tog del av pornografiskt material 
mer frekvent än flickorna och gjorde det oftast när de var ensamma till skillnad från flickorna 
som oftare tittade på porr tillsammans med sin partner eller med en tjejkompis.  

Det är svårt att idag undvika pornografiskt material och på så sätt att undvika att påverkas 
av det. I en svensk kvalitativ studie om ungdomars tankar och reflektioner angående 
pornografi (Häggström-Nordin, Sandberg, Hanson & Tydén, 2006) uttryckte deltagarna att 
det är näst intill omöjligt att undvika pornografi, dels på grund av att pornografiskt material är 
så lätt att få tillgång till men också på grund av andra typer av media som har ett sexuellt 
innehåll. Det faktum att pornografi och sex upplevdes finnas nästan överallt skapar vissa 
förväntningar och krav angående sexualitet och sexuellt beteende, med andra ord ansåg 
ungdomarna i studien att de själva och andra påverkades av detta på ett eller annat sätt. 
Förväntningen är att man förväntas vara sexuellt tillgänglig och villig att ha sex, vara sexuellt 
erfaren och ställa upp på vissa sexuella aktiviteter. Ett sätt på vilket ungdomar ansåg sig 
påverkas var att pornografi väckte idéer om sexuella aktiviteter som man sedan ville prova i 
praktiken (Häggström-Nordin et al, 2006). Mer specifikt tog deltagarna upp att unga män kan 
försöka övertyga unga kvinnor att prova på olika sexuella aktiviteter. Vilket troddes bero på 
att unga män i större utsträckning tar del av pornografiskt material. Således visade resultatet 
av ovanstående studie att ungdomarnas tankar, känslor och erfarenheter påverkades av 
pornografiskt material. Att pornografiskt material kan påverka sexuella praktiker 
konstaterades även i en tidigare studie av samma författare (Häggström-Nordin, et al., 2005). 
Det fanns i Häggström-Nordin, et al (2005) studie ett samband mellan att ha haft analsex eller 
sex med en vän och hög konsumtion av pornografi bland män. I en liknande studie (Rogala & 
Tydén, 2003) med unga kvinnor som deltagare visade det sig att de kvinnor som rapporterade 
att de exponerats för pornografi hade haft analsex i signifikant större utsträckning (50 %) än 
de som inte exponerats för pornografi (27 %). Det visar att ungdomar påverkas av pornografi 
och det är därför inte otroligt att deras självkänsla också påverkas av hög konsumtion av 
pornografi.  

Vad gäller pornografi som en källa till information om sex har tidigare forskning resulterat 
i blandade resultat. I vissa studier har pornografi varit ett sätt för unga människor att lära sig 
om sex (Duncan & Donelly, 1991; Trostle, 1993) och vad gäller oral- och analsex var 
pornografi den största källan till information (Duncan & Donelly, 1991). Dock visade en 
nyligen genomförd studie på ett annat resultat där vänner rapporterades vara en större källa till 
information om sex än pornografi (Trostle, 2003). 

 
 



 3 

Självkänsla 
 
Självkänsla kan sammanfattas som en individs känslor och värderingar som blir en individs 
medvetande om sin egen personlighets värde. Självkänslan anses bygga på faktorer av hur 
nöjd en individ känner sig med vad denne klarar av eller omgivningens uppskattning av 
individen (Encyclopaedia Britannica, 2007). Enligt Capbell och Lavelle (1993) påverkar 
självkänslan individens kognition, känslor och motivation vilket är faktorer av betydelse för 
en individuell utveckling, individens hälsa och dess välbefinnande. Johnson (1997) har 
definierat självkänsla som olika grader av kärlek, respekt och det värde som en individ har om 
sig själv. Enligt Wennberg och Wennberg (1995) så finns behovet av att känna sig älskad och 
accepterad rotat inom den enskilde individen och genom att tillfredställa detta behov i ett 
tidigt stadium så får individen bättre förutsättning för en hög självkänsla. Individen har en 
vilja och ett behov av att veta vad omgivningen har för tankar och åsikter om individen själv 
(Johnsson, 2003). Dessa åsikter i kombination med individens förmåga att anpassa sig till sin 
miljö är viktiga faktorer för att individen ska kunna utveckla sitt eget ”själv” och kunna 
utveckla en högre självkänsla. Självkänslan påverkar till exempel individens funderingar, 
känslor och beteende vilket resulterar i att självkänslan är en komponent som integrerar i 
människans vardagliga liv och personlighetsutveckling (Crocker & Wolfe, 2001; Johnson, 
1997). Enligt Johnson (2003) är viktiga egenskaper för självkänslans utveckling bland annat 
att kunna acceptera den individ som människan är, respektera sig själv och känna en självtillit. 
Självkänslans inflytande över exempelvis känslor, hälsa och beteende är starkt och dess 
utveckling kan hjälpa en individ genom stressfyllda situationer i vardagen. Vidare utvecklar 
Johnsson i sin studie resonemanget kring stress som resulterar i att en individ har självkänslan 
som en form av skydd mot stress och en individ med låg självkänsla saknar detta skydd. En 
individ med hög självkänsla har en högre livskvalitet, är mer emotionellt positiv, känner 
mindre ångest och är mer hoppfull än en människa som har en låg självkänsla (Crocker & 
Wolfe, 2001; Johnson, 2003).  

Cooley (1922) och Mead (1934) ansåg att den egna individen inte kan påverka 
utvecklingen av sin självkänsla utan att det avgörande för individens självkänsla är 
omgivningens åsikter om den enskilde individen. Individen har tendenser att ständigt jämföra 
sig med andra människor i dess omgivning och som resultat värdera sig i förhållande till sin 
omgivning. En studie gjord av Fyring (hämtad från Nilvang, 2006) med rättpsykiatriskt 
undersökta män har funnit samband till att uppväxtvillkoren för en individ är viktiga för 
självkänslans utveckling. Disharmoniska hemförhållanden där bestraffning, avvisande och 
auktoritära vuxna är vardag för ett barn tenderar att resultera i att barnet utvecklar en lägre 
självkänsla. Självkänslans funktion anses ha en avgörande roll när det gäller betydelse och 
konsekvenser för den enskilde individen (Hallsten, Josephson & Torgén, 2005). Det är troligt 
att pornografi kan ses som ett sätt att jämföra sig med andra i omgivningen, och främst för 
personer med lägre självkänsla. 

Branden (1994) genomförde en studie med resultatet att självkänslan både kan påverkas av 
omgivningen och den enskilde individen. Crocker (2001) menade att självkänslan är betingad 
med rötter i olika källor så som individens familj, kompetens och egendom. Självkänslan blir 
beroende av att individen hamnar i olika situationer och förhållanden för en fortsatt 
utveckling. Enligt Crockers studie är individer aktiva agenter som har olika förutsättningar för 
utvecklingen av självkänslan. Forsman och Jonsson (1996) har som utgångspunkt att 
självkänsla kan nås via en reaktiv väg och en aktiv väg. Den självkänsla som utvecklas via en 
reaktiv väg är den självkänsla som de anser grundläggs under tidig barndom och som 
förstärks med uppväxten. Forsman och Jonsson anser att denna självkänsla är en 
grundläggande del av individens personlighet och de har valt att kalla den för bassjälvkänsla 
och den självkänsla som nås via en aktiv väg kallas för förvärvad självkänsla.   
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Forsman (1989) menade att det fanns ett samband mellan individens självkänsla och 
individens egna upplevelser av hur dess egna föräldrar behandlat dem under deras yngre 
levnadsår. De individer som uppvisade en hög självkänsla hade ett samband till positiva 
upplevelser av deras föräldrar. Denna självkänsla ansåg Forsman (1989) vara något som icke 
är förvärvningsbart, det var en individs bassjälvkänsla (Forsman & Johnson, 1996). 
Bassjälvkänslan utvecklas i den tidiga barndomen av andra individer som är viktiga i ett barns 
liv, exempelvis föräldrarna eller andra viktiga vuxna för barnet (Forsman och Johnson, 1996; 
Johnson, 1997). Bassjälvkänslan är när man blir äldre oberoende av en yttre bekräftelse från 
omgivningen. Detta ger uttryck utåt sett genom en individs beteende och förhållningssätt dels 
mot sig själv och dels mot miljön runt omkring individen. Enligt Forsman och Johnson (1996) 
studie ska bassjälvkänslan spegla en individs frihet att kunna uttrycka emotionella känslor 
både positiva och negativa och även spegla sexualitet, integritet och individens självhävdelse. 
Likt Forsmans (1989) studie finns andra studier (Johnson, 1997; Coopersmith, 1967) om 
föräldrarnas påverkan på bassjälvkänslan och att deras ovillkorliga kärlek och acceptans är 
viktiga faktorer för ett vidareutvecklande av bassjälvkänsla. Har föräldrar visat kärlek, 
engagemang, stöttat och accepterat sitt barn som det är i kombination med frihet inom tydliga 
gränser så bidrar det till en utveckling av en hög bassjälvkänsla (Johnson, 1997; Coopersmith, 
1967). Bassjälvkänslan ses som en grundläggande stabil och bestående egenskap och med 
tiden blir en individ mer accepterande mot sina svårigheter och begränsningar vilket skapar en 
medvetenhet om självet (Johnson, 1997).  

I en senare studie av Johnson (2003) har definitionen av en god bassjälvkänsla 
kännetecknats med kriterierna (a) individens förmåga till känslomässigt positiva och varma 
relationer, (b) en individs frihet av att uttrycka sina känslor, (c) en grundsyn på livet av positiv 
karaktär, (d) en individuell och egen acceptans av individens egna känslor och behov såsom 
sexualitet, kärlek och ilska, (e) att sunt uppvisa en självhävdelse och integritet av sunt slag, (f) 
att ha kännedom om sina egna gränser. Johnson (2003) beskriver en person med bra bas 
självkänsla som en individ som ger stöd åt andra och kan ta emot stöd vid behov.  En person 
med hög bas självkänsla kan både ge och ta i olika relationer och visar sina känslor och på så 
sätt hanterar att säga nej till påtryckningar och förslag som personen inte gillar. Utifrån denna 
definition av hög bas självkänsla borde dessa individer påverkas mindre av pornografi än 
individer med låg bas självkänsla.  

Det finns 2 typer av självkänsla, bassjälvkänsla och förvärvad självkänsla. Forsman och 
Johnson (1996) studie har även fokuserat på förvärvad självkänsla, en självkänsla som 
utvecklas senare i livet, i relation till bassjälvkänsla som grundas tidigt. Förvärvad självkänsla 
utvecklas genom individens förmåga att nå framgång, vara duktig och genom andra individer 
i omgivningens beundran och bekräftelse av individen. Individen blir aktiv i sitt förvärvande 
av självkänslan genom olika former av kompetens, miljö och egendom (Crocker & Wolfe, 
2001; Forsman & Johnson, 1996). Vidare beskriver Johnson (2003) att den förvärvade 
självkänslan inte skall ses som en självkänsla som är separerad från bassjälvkänslan, utan som 
ett fenomen som tillsammans med bassjälvkänslan uppträder i olika unika kombinationer. 
Dessa olika kombinationer resulterar i en individs olika attityder till dess egna själv vilket är 
påverkningsbara faktorer för hur en individ beter sig gentemot sig själv och sin omgivning. 
Johnson (1997) har visat att det endast är individer som har en bra bassjälvkänsla som grund 
att stå på som via prestation och framgång kan påverka sin självkänsla på ett bestående sätt. 
Johnson förklarar den förvärvade självkänslan som en disposition av självkänsla och inte som 
en egen typ av självkänsla. Den förvärvade självkänslan uppkommer från de emotionella 
känslor som en individ känner över dess egen kompetens, kapacitet och potential men att det 
även är av vikt hur omgivningen värdesätter och godkänner individens handlande.  

Bassjälvkänsla och förvärvad självkänsla separeras åt definitionsmässigt, men kan också 
kombineras och bildar på så sätt olika kombinationer av självkänsla. Dessa fyra 
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kombinationer förekommer sällan i en exakt form utan agerar mer som exempel. ”Den glada 
presteraren” innefattar en hög bassjälvkänsla och en hög förvärvad självkänsla. ”Den glade 
presteraren” känner ingen presentationsångest och tävlar mot sig själv och inte mot andra. 
”Tvångspresteraren” har en kombination av en låg bassjälvkänsla men en hög förvärvad 
självkänsla vilket innebär att en individ med denna kombination är i behov av andra 
människors uppskattning. ”Livsnjutaren” är en individ som har en hög bassjälvkänsla och en 
låg förvärvad självkänsla. Den sista kombinationen som studien redovisar kallas för 
”försakaren”. En individ som kännetecknas av låg bassjälvkänsla och låg förvärvad 
självkänsla. Denne håller sig gärna på sin kant, drar sig undan och ger upp istället för att 
kämpa (Johnson, 2003). 

Det har uppkommit en del splittrade resultat från olika studier vid jämförelse mellan 
kvinnors och mäns självkänsla. I en studie av McMullin och Cairney (2004) har det visat att 
det inte skiljer sig så mycket åt mellan tjejer och killars självkänsla under barndomen. 
Däremot redovisades skillnader under tonåren och även när individerna var vuxna. Tendensen 
var att männens värde av självkänslan ökar och kvinnornas värde på självkänsla minskar (se 
även Frost & McKelvins, 2004). En annan studie visade även på att kvinnor oavsett 
åldersgrupp tenderar att ha lägre självkänsla än männen, vilket även visats i andra studier 
(Quatman & Watson, 2001; Henriques & Calhoun, 1999). Samtidigt finns det studier som 
visat på motsatt resultat – att kvinnor tenderar att ha högre värden på självkänsla (Orvaschel, 
Beeferman & Kabacoff, 1997; & Cairney, 2004). Det finns även studier som visat på inga 
köns eller åldersskillnader (Mullis & Chapman, 2000). Enligt Johnsson (2003) skall det 
endast handla om en myt att det existerar könsskillnader när begreppet självkänsla kan ges 
olika definitioner som mäts. En förklaring enligt McMullin & Cairney (2004) är att kvinnor 
tenderar att ha en mer negativ bild av egen kropp i jämförelse med männen och detta var en 
avgörande faktor för individens syn på dess självkänsla. Vidare blir dessa splittrade resultat 
kring självkänsla och genus av intresse för vår studie där eventuella genusskillnader är en 
central del för vidarekopplingar till pornografiskt material och dess betydelse. 

Tidigare forskning kring pornografi och dess effekt på självkänsla är begränsad. I de fall då 
ett eventuellt samband mellan dessa variabler har undersökts har det vanligtvis varit i 
kombination med ytterligare variabler, exempelvis sexuell status, sexuell erfarenhet och 
accepterandet av våldtäktsmyter (Mayerson & Taylor, 1987; Morrison, Harriman, Morrison, 
Bearden & Ellis, 2004; Morrison, Harriman, Morrison, Bearden & Ellis, 2006). Morrison et 
al. (2004) undersökte hur kanadensiska studenter påverkades av exponering av pornografiskt 
material inom ett antal områden, däribland självkänsla och sexuell självkänsla. Exponering av 
pornografiskt material var relaterat till sexuell självkänsla både hos män och hos kvinnor. 
Vidare fanns även ett samband mellan exponering av pornografiskt material och självkänsla 
gällande män som sexualdebuterat. Något sådant samband fanns dock inte bland kvinnor. 
Morrison et al. (2006) fann dock, i en studie bland kanadensiska unga män, att en subgrupp 
(de som besvarat samtliga frågor på formuläret om sexuell självkänsla) av de män som 
rapporterade en högre exponering av pornografiskt material på Internet hade en lägre sexuell 
självkänsla än de som rapporterade en lägre exponering. 
 
 
Syfte och frågeställningar  
 
Som beskrivits ovan har tidigare forskning visat att ungdomar påverkas av pornografiskt 
material i utforskandet av sin sexualitet. Studier med inriktning på negativa effekter som att 
ungdomar som högkonsumenter av pornografi i större utsträckning prövar saker som de sett 
som exempelvis analsex. Forskning kring pornografiskt materials påverkan på självkänsla är 
begränsad och syftet med denna genusstudie är att undersöka om det finns några skillnader i 
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hur ungdomar påverkas av pornografiskt material utifrån hög och låg självkänsla. 
Självkänslan är viktig för personlighetsutvecklingen och individens egen hälsa och 
pornografiskt material påverkar den sexuella biten som även den är viktig för individens 
identitetsutvecklande och välmående.  

Denna studies frågeställningar är (a) Finns det skillnad mellan individer med hög 
respektive låg självkänsla och påverkan av pornografiskt material, (b) Finns det någon 
skillnad mellan hur grupper med olika kombinationer av bassjälvkänsla och förvärvad 
självkänsla påverkas av pornografiskt material, (c) Finns det könsskillnader i påverkan av 
pornografiskt material. 
 
 

Metod 
 

Deltagare 
 
Urvalet var 141 studerande gymnasieungdomar varav 10 var bortfall. Interna bortfall bestod 
av fyra deltagare och externa bortfall bestod av sex stycken. Deltagarna var av båda könen 
och av de 131 medverkande var 80 stycken kvinnor och 51 stycken män i åldrarna 16 till 19 
år. Medelåldern för män var 17,24 och medelåldern för kvinnor var 17,19. 84,7 % av 
deltagarna läste en teoretiskt inriktad utbildning och 15,3 % en praktiskt inriktad utbildning. 
Deltagarna kom att delas in i grupper baserad på deras bas- och förvärvade självkänsla. 
Antalet deltagare i gruppen med låg bassjälvkänsla var 67 stycken och i gruppen med hög 
bassjälvkänsla var det 64 stycken. I gruppen med låg förvärvad självkänsla fanns 68 individer 
och i gruppen med hög förvärvad självkänsla fanns 63 stycken. Detta skapade 4 grupper av 
individer med olika mönster av självkänsla i enlighet med Johnsson (2003). De 4 grupperna 
var, a) ”tvångspresteraren” (N=21), b) ”livsnjutaren” (N=22), c) ”försakaren” (N=46), d) ”den 
glade presteraren” (N=42). Deltagarna var från två olika gymnasieskolor i en större stad i 
Mellansverige. Skolorna valdes ut genom tillgänglighetsurval. Ingen kompensation för 
deltagarnas medverkan lämnades ut. 
 
 
Material 
 
Undersökningsdeltagarna fick fylla i en enkät som berörde frågor kring självkänsla, 
pornografi samt bakgrundsfrågor. Enkäten bestod av 42 frågor exklusive bakgrundsfrågor. På 
enkäten fanns försättsblad med information kring studien och även plats för att kunna lämna 
mailadress om deltagaren ville ta del av det slutgiltiga resultatet. Mailadresser till 
undersökningsledarna fanns även på försättsbladet om deltagarna ville få kontakt med dessa.  
 

Bassjälvkänsla och förvärvad självkänsla. En kortversion på 20 frågor som valdes ut och 
översattes till svenska från Forsman och Johnsons (1996) test för att mäta bassjälvkänsla (The 
Basic Self-Esteem Scale) och förvärvad självkänsla (The Earning Self-Esteem Scale) 
användes. Svarsalternativen besvarades med hjälp av en femgradig skala från 1 ”Stämmer inte 
alls” till 5 ”Stämmer precis”. Det index som var avsett att mäta bassjälvkänsla innehöll tolv 
frågor varav fyra spegelvända och avsåg att mäta individens relationer till andra samt 
individens förmåga att kunna uttrycka känslor och sexualitet. Exempel på frågor som 
användes i enkäten för att mäta bassjälvkänsla är: ”Jag trivs med min egen sexualitet” och 
”Jag behöver sällan ursäkt mig eller förklara mig för andra”. Cronbachs alpha för 
bassjälvkänsla var alpha= .74. Den förvärvade självkänslan har till avsikt att mäta individens 
behov av att förvärva en självkänsla genom andra individers godkännande (Forsman & 
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Johnson, 1996). Exempel på frågor som användes i enkäten är: ”Jag tycker att det är viktigt att 
lyckas om jag engagerar mig i något” och ”Jag ägnar sällan uppmärksamhet åt om människor 
som är viktiga för mig gillar vad jag gör”. Detta index innehöll åtta frågor varav fyra 
spegelvända och med ett alphavärde på .55. Detta index har lite låg intern konsistens.  
 

Pornografi. Med stöd av tidigare undersökningar (Svedin & Priebe, 2004; Carlsson, 2005; 
Hammarén & Johansson, 2002) konstruerades 22 stycken egna frågor avsedda att mäta hur 
respondenterna påverkades av pornografiskt material. Frågorna konstruerades för att passa in i 
tre olika index som mätte (a) beteende, avsåg att mäta inställningen till hur pornografiskt 
material påverkar det sexuella beteendet. Exempel på dessa frågor är: ”Pornografiskt material 
gör att jag får lust att pröva det jag sett”. Indexet innehöll från början sex frågor varav två 
valdes bort för att höja alphavärdet till .70. (b) tankar och känslor, avsåg att mäta hur tankar 
och känslor påverkades av pornografiskt material. Exempel på dessa frågor är: ”Jag tror att 
ungdomar blir upphetsade av pornografiskt material”. Detta index innehöll initialt sex frågor 
varav ett valdes bort för att höja alphavärdet till .79. (c) individens sexuella prestation. avsåg 
att mäta hur sexuella prestationer upplevdes påverkas av pornografiskt material. Exempel på 
dessa items är: ”Ungdomar som sett på pornografiskt material har bättre förutsättningar vid 
samlag”. Detta index bestod av tio frågor med ett ursprungligt alpha på 0.60, fem valdes bort 
och alphavärdet höjdes till .74.  
 
 
Procedur 
 
Efter att enkäten konstruerats bedrevs en pilotstudie för att se om några missförstånd, konstiga 
formuleringar eller annat fanns att korrigera i den slutgiltiga enkäten. Efter den första 
pilotstudien skedde några mindre korrigeringar på enkäten och en ny pilotstudie ägde rum för 
att se ungefär hur lång tid som gick åt till att fylla i enkäten och för att få en sista bedömning 
kring en uppfattning av enkätens innehåll.   

Missivbrev skickades sedan ut via e-post till rektorer för de två aktuella skolorna där 
insamlingen av materialet var tänkt att äga rum. Efter cirka 2-3 dagar tog forskningsledarna 
telefonkontakt med rektorerna för att närmare diskutera om de läst mailet och deras 
inställning till om forskningen kunde bedrivas på skolorna. Efter att forskningsledarna fått 
klartecken från rektorerna via telefon att bedriva enkätundersökningen på de aktuella skolorna 
tog forskningsledare kontakt med aktuella mentorer för teoretiska och praktiska utbildningar.  

Undersökningsdeltagarna var ungdomar från årskurs 1 till årskurs 3 på gymnasieskolorna 
vilket innebar en ålder mellan från 16 år till 19 år från både teoretiska och praktiska program. 
Tider bokades för datainsamling i helklasser där forskningsledarna fick 20 minuter till sitt 
förfogande för att genomföra studien. Att delge information kring studien uppskattades till 
cirka 5 minuter och genomförandet uppskattades att ta cirka 15 minuter. Forskningsledarna 
medverkade under insamlingen för att finnas tillhands för eventuella frågor och för att kunna 
få det insamlade materialet direkt för att motverka eventuella bortfall. Inledningsvis gavs 
information till undersökningsdeltagarna vid undersökningstillfället om individens 
anonymitet och frivilliga deltagande. Denna information gavs även skriftligt på försättsbladet 
till enkäten som undersökningsdeltagarna ombads att läsa innan de påbörjade att besvara 
enkätens frågor. Vidare gavs instruktioner där deltagarna uppmanades att fylla i enkäten 
enskilt och att räcka upp handen för att få individuell hjälp om det uppstod frågor kring 
enkätens innehåll. Deltagarna uppmanades även att inte tala med varandra undertiden de 
fyllde i enkäten och att i mån av plats flytta en bit ifrån varandra då materialets innehåll kunde 
uppfattas som känsligt.   
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De data som samlades in genom enkäten matades in i en SPSSfil. De spegelvända 
frågorna vändes rätt för att kunna skapa index av frågorna inom områdena pornografi och 
självkänsla. Homogeniteten testades för att ta reda på om det var meningsfullt att slå ihop 
frågorna till olika index. Frågor som sänkte alphavärdet togs bort och därefter skapades de 
index som sedan användes i analysen för att besvara studiens frågeställningar. De tre indexen 
för pornografiskt material analyserades ett och ett för sig i samtliga analyser. 

Indexen för bassjälvkänsla och förvärvad självkänsla delades även in i en hög och en låg 
kategori där medianen fick utgöra åtskillnaden mellan grupperna. Deltagarna delades också in 
i fyra grupper där olika kombinationer av hög och låg bassjälvkänsla respektive förvärvad 
självkänsla var avgörande för vilken av de fyra grupperna deltagarna placerades i.  
 
 

Resultat 
 
Det var vanligt att ungdomarna har sett på pornografiskt material. Totalt 82,4 % av alla män 
och 41,3 % av kvinnorna svarade att de sett på pornografiskt material. Mer än en tredjedel av 
männen (35,3%) var högkonsumenter av pornografiskt material och lite mer än hälften 
(54,9%) ansåg sig vara lågkonsumenter (Se figur 1). Bland kvinnorna var enbart ett fåtal 
(2.5%) högkonsumenter och majoriteten var (72.5%) lågkonsumenter av pornografiskt 
material. Ett Chi-tvåtest visade att skillnaden mellan könen i relation till hög och låg 
konsumtion av pornografiskt material var signifikant (Chitvå= 21.796, p < .001). Fler män 
och färre kvinnor var högkonsumenter i relation till testets förväntade frekvenser. Ytterliggare 
ett Chi-tvåtest visade att även skillnaden mellan könen i relation till om deltagarna sett på 
pornografiskt material det senaste året var signifikant (Chitvå= 23.038, p < .001). Fler män 
och färre kvinnor hade tittat på pornografiskt material i relation till testets förväntade 
frekvenser. 
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Figur 1. Konsumtion av pornografiskt material blad kvinnor och män.  
 
Män skattade sin bassjälvkänsla högre än kvinnor, medan kvinnor skattade sin förvärvade 
självkänsla högre. Skillnaden mellan könen var dock inte stor (se tabell 1). På samtliga index 
som mätte påverkan av pornografiskt material hade män ett högre medelvärde än kvinnor. Det 
visar att mäns beteende, tankar och känslor och sexuella prestation påverkas mer av 
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pornografiskt material i jämförelse med kvinnor. Tabell 1 visar medelvärden och 
standardavvikelser för alla index som användes i studien. 
 
Tabell 1  
Medelvärden och standardavvikelser för alla index uppdelat på kön 
 
  Bas Förvärvad Beteende Tankar och Sexuell  
Kön  självkänsla självkänsla  känslor prestation 
Man M 3.92 3.80 2.59 3.60 2.29 
 N 51 51 51 51 51 
 SD .54 .42 .83 .70 .70 
Kvinna M 3.70 3.85 2.19 2.79 2.20 
 N 80 80 80 80 80 
 SD .47 .47 .70 .71 .61 
Totalt M 3.79 3.83 2.35 3.11 2.24 
 N 131 131 131 131 131 
 SD .51 .45 .77 .81 .65 
 
För att besvara frågan om det fanns skillnader i självkänsla beroende på kön och exponering 
av pornografiskt material genomfördes en 2x2x2 variansanalys (ANOVA) för indexen 
beteende, tankar och känslor och sexuell prestation (se Tabell 2). Skillnaderna i självkänsla 
beroende på kön i Anovorna (se Tabell 2) visade en signifikant huvudeffekt av bassjälvkänsla 
gällande beteende. Beteendet hos individer med lägre bassjälvkänsla påverkades mer av 
pornografiskt material än de med hög bassjälvkänsla. Huruvida individen hade hög eller låg 
förvärvad självkänsla och mängden exponering av pornografiskt material hade ingen 
betydelse för beteende, tankar eller prestation. Det verkar som om bassjälvkänsla har en 
huvudeffekt på både tankar och känslor samt sexuell prestation (se Tabell 2). Tankar och 
känslor hos de med låg bassjälvkänsla påverkades mer än de med hög bassjälvkänsla. De med 
lägre självkänsla påverkades även mer med avseende på sexuell prestation än de med högre 
självkänsla. Det fanns även en tvåvägsinteraktion mellan kön och bassjälvkänsla (se Figur 2). 
Kvinnor med hög respektive låg bassjälvkänsla skiljer sig inte med avseende på sexuell 
prestation medan män med låg bassjälvkänsla påverkas mer än män med hög bassjälvkänsla.  
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Tabell 2 
Variansanalyser av medelvärden på samtliga index för påverkan av pornografiskt material 
med kön, hög/låg bassjälvkänsla (Bas) och hög/låg förvärvad självkänsla (Förvärvad) som 
oberoende variabler 
 
 Beteende Tankar och  Sexuell 
Ober. Var.   känslor prestation 
Kön 
 F  12.984* 38.966* 1.701  
 DF  (1,131) (1,131) (1,131)  
Bassjälvkänsla 
 F  7.486** 4.224*** 8.747** 
 DF  (1,131) (1,131) (1,131)  
Förvärvad självkänsla 
 F  0.149 0.046 1.427 
 DF  (1,131)  (1,131) (1,131) 
Kön x Bas 
 F  0.544 1.568 4.940*** 
 DF  (1,131) (1,131) (1,131) 
Kön x Förvärvad 
 F  0.277 0.783 0.819 
 DF  (1,131) (1,131) (1,131) 
Förvärvad x Bas 
 F  0.156 0.194 1.844 
 DF  (1,131) (1,131) (1,131) 
Kön x Förvärvad x Bas    
 F  0.899 0.235 0.269 
 DF  (1,131) (1,131) (1,131) 
 
*p < .001. **p < .01. ***p < .05. 
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Figur 2. Interaktion mellan kön och hög respektive låg bassjälvkänsla med avseende på 

sexuell prestation. Maximalt värde = 5. 
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När det gällde beteende fanns en signifikant huvudeffekt av kön där männens beteende 
påverkades mer av pornografiskt material än kvinnornas. Liknande resultat fanns gällande 
tankar och känslor, det vill säga en signifikant huvudeffekt av kön där männens tankar och 
känslor påverkades mer än kvinnornas (se tabell 2). 

För att se om det fanns några skillnader i hur deltagarna påverkades av pornografiskt 
material beroende av vilken kombination av bassjälvkänsla och förvärvad självkänsla de hade 
genomfördes en envägs-anova för indexen beteende, tankar och känslor samt sexuell 
prestation. Inga signifikanta skillnader fanns gällande beteende eller tankar och känslor. 
Däremot fanns en signifikant skillnad med avseende på sexuell prestation (F3,127 =  4.331; p < 
0.05). För att se vilka kombinationer som skiljde sig åt utfördes ett post-hoc test (Tukey-HSD) 
som visade att de med kombinationen låg bassjälvkänsla och låg förvärvad självkänsla 
påverkades mer än de med kombinationen hög bassjälvkänsla och hög förvärvad självkänsla. 
Vilket indikerar att har man en låg självkänsla så påverkas man mera av exponeringen av 
pornografiskt material än om man har en hög självkänsla.  
  
 

Diskussion 
 
I det svenska samhället kommer individer i stor utsträckning i kontakt med sexualiserat 
material, media använder sig exempelvis av sexualiserade bilder via reklam och i populära 
dokusåpor finns ingen censur vad gäller sex. Det sexuella har gått från att ha varit en 
individuell och privat handling till att i allt större utsträckning bli en kollektiv angelägenhet. 
En större öppenhet kring sex har utvecklats där människor i större utsträckning tenderar att 
öppet prata kring ämnet och våga utforska sin sexualitet. Sex har kommersialiserats och 
marknaden har växt med syfte att tjäna pengar, allt från sexleksaker och porrindustrins tillväxt 
och tillgänglighet. Utifrån detta syftade denna studie på att besvara hur ungdomar påverkas av 
pornografiskt material och vilka effekter det i sin tur har på ungdomars självkänsla. 

Resultat visade på att det fanns könsskillnader angående påverkan av pornografiskt 
material. Män tenderade att påverkas mer vad gäller tankar och känslor, beteende och sexuell 
prestation än kvinnor. Männen i vår studie hade i större utsträckning tittat på pornografiskt 
material det senaste året, något som även tidigare forskning visat (Häggström-Nordin, Hanson 
& Tydén, 2005; SOU 2004:71; Tydén & Rogala, 2004). Det var även fler män än kvinnor 
som kategoriserade som högkonsumenter. Eftersom män konsumerar mer pornografiskt 
material än kvinnor kan detta vara orsaken till skillnaden mellan könen i hur man påverkas av 
pornografiskt material, detta går dock inte att visa i denna studie. Pornografiskt material 
framställs fortfarande främst av män för män. I pornografiskt material framställs mannen ofta 
som den överordnade (Månsson, 1998). I dagens samhälle har jämlikhetsidealet blivit allt 
starkare och kvinnors positioner har stärkts. Detta kan vara en förklaring till att unga kvinnor 
idag kanske inte finner pornografiskt material intressant att ta del av då pornografi framställer 
kvinnan i en position av underordning som inte är önskvärd (Lewin, Fugl-Meyer, Helmius, 
Lalos & Månsson, 1998). Kanske är det fortfarande så att det är mer accepterat att män tittar 
på pornografi (Månsson, 1998) men att detta är något som kommer att förändras över tid i 
kombination med hur pornografi utvecklas och riktas för att även nå den kvinnliga gruppen.  

Riskerna med att män tittar mer på pornografi än kvinnor, som tagits upp i en tidigare 
studie (Häggström et al. 2006), kan vara att unga män försöker övertyga unga kvinnor att 
prova olika sexuella aktiviteter som män kan ha fått idéer till genom att se på pornografiskt 
material. Brown (2000) poängterar dock att ungdomar är fullt kapabla att välja vilken typ av 
medialt material de vill ta del av och vad i detta material de väljer att införliva i sitt liv. Brown 
menar också att ansträngningar måste göras för att erbjuda sexuell media med ett mer 
ansvarsfullt innehåll som kan vara ett alternativ till pornografi som en källa till information 
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om sex. Anledning till att individen väljer att se på pornografiskt material i form av porrfilm 
kan vara av visuella skäl då porrfilm visar verkliga människor och dess kroppar i rörelse. För 
ungdomar, som utforskar och utvecklar sin sexuella identitet, kan porrfilm ge en mer konkret 
bild av hur sex praktiseras. Sexuell media med ett mer ansvarsfullt innehåll skulle därför 
kunna vara filmer med mer jämlika förhållanden mellan mannen och kvinnan, där skydd i 
form av kondomer används och där relationen mellan parterna är lika viktig som akten i sig. 
Eftersom vår studie visar att många ungdomar har erfarenheter av pornografiskt material blir 
det en faktor som är av intresse att föra in i sex och samlevnadsundervisningen. Detta kan i 
sin tur bidra till ett kritiskt tänkande gentemot pornografiskt material och att såväl unga tjejer 
som unga killar själva kan välja aktivt vilka sexuella aktiviteter som de vill införliva i sin 
sexuella verklighet och vilka som tills vidare kan stanna i fantasin (Häggström-Nordin et al, 
2006).  

Denna studie visade att gruppen ungdomar med låg bassjälvkänsla påverkades mer av 
pornografiskt material än de med hög bassjälvkänsla oavsett kön då endast självkänsla mättes. 
Detta gällde både beteende, tankar och känslor och sexuell prestation. Angående sexuell 
prestation påverkas män med låg bassjälvkänsla mer av pornografiskt material än män med 
hög bassjälvkänsla. Orsaken till att individer med låg bassjälvkänsla påverkas mer av 
pornografiskt material kan tänkas bero på de bakgrundsfaktorer som antas bidra till 
utvecklandet av individens självkänsla. Bakgrundsfaktorer kan vara exempelvis betydelsen av 
brister i tidiga familjeförhållanden och varma relationers uteblivande som kan bidra till en 
avsaknad av känslor i relationer för individer med låg bassjälvkänsla (Johnson, 1997). Om 
föräldrar och andra vuxna i den nära omgivningen inte har visat tillräckligt med kärlek, 
acceptans och stöttat individen under tidiga levnadsår så kan bassjälvkänslan stanna på en låg 
nivå vilket speglar individens frihet att kunna uttrycka känslor, sexualitet och integritet 
(Forsman och Johnson, 1996). Då detta inte var något som tillfrågades i denna studie går det 
enbart att resonera kring orsakerna till deras lägre självkänsla. Dock så går dessa tidigare 
studier hand i hand med resultatet i denna studie om att personer med låg bassjälvkänsla 
påverkades mer beteendemässigt, inom tankar och känslor och sexuell prestation av 
pornografi än andra.  

Att de individer som har en högre bassjälvkänsla påverkades mindre av pornografiskt 
material kan bero på att den höga bassjälvkänslan kännetecknas av exempelvis acceptans av 
egna känslor och behov såsom sexualitet, kärlek och ilska, stark integritet och kännedom om 
individens egna gränser (Johnson, 2003) och detta är komponenter som bidrar till att 
individen inte är lika påverkningsbar för påtryckningar från omgivningen. Pornografiskt 
material kan tänkas påverka de individer med låg bassjälvkänsla mer än de med hög 
bassjälvkänsla då de inte har lika stor kännedom om sina egna gränser och att påtryckningar 
från omgivningen blir svårare att stå emot (Johnson, 2003). Ungdomar är generellt sett mer 
påverkningsbara än vuxna då ungdomar fortfarande försöker utveckla sin identitet och de 
ungdomar som har en låg bassjälvkänsla blir ytterligare ännu mer påverkningsbara på grund 
av sitt låga skydd mot påtryckningar från omgivningen.    

En signifikant skillnad mellan olika kombinationer av självkänsla med avseende på sexuell 
prestation fanns vad det gällde påverkan av pornografiskt material. De kombinationer som 
skiljde sig åt var de som Johnson (2003) valt att kalla ”försakaren” (låg bassjälvkänsla och låg 
förvärvad självkänsla) och ”den glada presteraren” (hög bassjälvkänsla och hög förvärvad 
självkänsla). En tänkbar förklaring till att ”den glade presteraren” påverkas mindre med 
avseende på sexuell prestation kan vara att kännetecken för individer med denna kombination 
är att de inte känner prestationsångest. Det kan tänkas att dessa individer inte påverkas av 
pornografiskt material i lika stor utsträckning som ”försakaren” eftersom ”den glade 
presteraren” inte jämför sina prestationer med andra. Med andra ord behöver de inte något 
stöd eller yttre information för att känna sig trygga i sina prestationer. Kännetecken för 
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”försakaren” är bland annat att dessa individer håller sig på sin kant och drar sig undan. En 
tänkbar förklaring till att dessa individer påverkas mer kan därför vara distansen från sociala 
kontakter, kontakter som kan bidra till ett utbyte kring kunskap och som kan vara av vikt för 
den egna självkänslan vid prestationer. Denna brist på socialt utbyte kan göra att 
pornografiskt material blir en alternativ källa till information om sex. ”Försakaren” har även 
en låg förvärvad självkänsla och det kan tänkas att det bidrar till att individen känner sig 
osäker på sin egen förmåga att prestera. En tänkbar förklaring kan därför vara att denna 
osäkerhet gällande prestationer bidrar till en större benägenhet att ta till sig information 
utifrån, exempelvis genom pornografiskt material (Johnson, 2003). Det faktum att försakaren 
påverkas mer än den glade presteraren tyder på att konsumtion och exponering av 
pornografiskt material främst är problematiskt för de individer som redan har en låg eller 
bräcklig självkänsla.  

 
 
Validitetsproblematik 
 
Deltagarna fick i denna studie en muntlig hänvisning om att studien skulle handla om 
ungdomars påverkan av pornografiskt material och ett val att medverka i undersökningen eller 
inte. Svarsmönster som kan ha påverkat resultatet kan ha varit den normativa inställning till 
pornografiskt material som finns i nuläget i samhället. Andra faktorer som att deltagarna satt 
nära varandra när de besvarade enkäten kan ha påverkat hur pass ärligt en individ vågade 
besvara frågor av känslig karaktär. Annan validitet som kan ifrågasättas för denna studie är 
hur pass lämpad enkätformuleringarna var för den aktuella åldersgruppen. Dessa funderingar 
uppkom i takt med att ungdomar ifrågasatte ord i enkäten som ”likgiltig” och ”reserverad” vid 
ett fåtal tillfällen. Undersökningsdeltagarna kan ha besvarat enkäten än fast de inte riktigt har 
förstått den aktuella frågan.  

En annan begränsning var användningen av förkortade skalor i enkäten. Genom att 
använda sig av förkortade skalor minskar risken för bortfall när enkäten går snabbare att 
besvara men detta bidrar även till att resultaten som framkommer bör tolkas med försiktighet, 
då risken finns att viktiga variabler inte tagits med . I studiens fall valde vi även att ha med ett 
index som visade ett alphavärde under 0.6 som är rekommenderat minsta värde, detta 
eftersom att vi ansåg att indexet trots sitt låga värde var av relevans för vår 
frågeställningsproblematik. En fundering som uppkom i tolkningen av resultatet var ifall detta 
kan vara anledningen till att det inte uppkom några interaktioner mellan förvärvad självkänsla 
och bassjälvkänsla samt att förvärvad självkänsla inte uppvisade några huvudeffekter. Det kan 
naturligtvis också vara så att påverkan av pornografiskt material inte skiljer sig åt beroende på 
grad av förvärvad självkänsla.   

Hot mot studiens validitet kan vara respondenternas önskan att svara efter normens etiska 
regler och det kan ha påverkat studiens resultat. Ett sätt att motverka detta skulle kunna vara 
att införa frågor som mäter social önskvärdhet. Framtida forskning kring ämnen av denna 
karaktär skulle kunna vara att göra kompletterande djupintervjuer kring pornografiskt material 
för att få en djupare förståelse när det är känsliga frågor som behandlas. En kvantitativ metod 
skapar enligt vår uppfattning ett begränsat utrymme för den enskilde individen att utveckla 
resonemang kring dessa ämnen, och mäter bara individens åsikt vid det aktuella mättillfället 
och vid den aktuella situationen. Då relationsberoende individer är mer känsliga när det gäller 
emotionell bekräftelse (Johnson, 2003), skulle det vara intressant att mäta relationsberoende 
självkänsla och eventuella kopplingar till pornografiskt material. 
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