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Självupplevd effekt av pornografi 

Pornografikonsumtion relaterat till realism,  

effekt och sexuell självkänsla 

 
Moa Matsdotter Wiklund 

 

Pornografi har med internets framväxt blivit mer lättillgängligt och fått mer extrem 

karaktär. Forskning visar att pornografikonsumtion positivt korrelerar med 

riskbeteenden som sexuell aggression, men även genererar positiva självupplevda 

effekter hos individer genom exempelvis ökad sexuell självkänsla med bl.a. 

upplevd realism som bidragande faktor. Aktuell studie undersökte 

pornografikonsumtion relaterat till upplevd realism av pornografi, upplevda 

effekter av pornografikonsumtion samt sexuell självkänsla hos fem grupper, dels 

en sexnegativ grupp samt en grupp med anknytning till BDSM-kulturen. Antal 

deltagare var 423, varav 334 kvinnor. Resultat från internetbaserad 

enkätundersökning visade bl.a. högre positiva effekter hos män, högre negativa 

effekter hos kvinnor, samt positivt samband mellan mängd pornografikonsumtion 

och positiva effekter. Negativt samband uppmättes mellan sexuell självkänsla och 

upplevda negativa effekter av pornografikonsumtion. Resultaten överensstämmer 

mycket med tidigare forskning men kan även bidra till ökad kunskap om vad som 

kan påverka bl.a. sexuell självkänsla hos individer baserat dels på kön och 

inställning till pornografi. 

 

Keywords: Sexual explicit media, pornography consumption, sexual self-esteem, 

perceived realism, gender differences 

 

 

Inledning 
 

På skärmen syns en ung kvinna blicka in i kameran samtidigt som hon utför oralsex på en 

man. Kameran växlar mellan närbilder på hennes kropp och hennes ansikte. I rubriken för 

den film som hon medverkar i beskrivs dels hennes utseende, ”young” och ”innocent”, och 

efterföljs sedan av ord som ”painful” och ”rough” för att beskriva den kommande sexuella 

interaktionen i filmen. Filmen som kvinnan på skärmen medverkar i är bland det första som 

möter tittaren under kategorin ”Top Rated” på förstasidan hos en av världens största 

hemsidor för pornografiskt material (Pornhub, 2018).   

  Pornografiskt material, likt den film som beskrivs ovan, är en kategori som likt annan typ 

av media påverkats av teknologins framgångar under de senaste årtiondena och definieras 

enligt Hald, Malamuth och Yuen (2009) som ”sexuellt explicit material som syftar till att 

skapa sexuell upphetsning hos tittaren” (s.2). I samband med internets framväxt har 

tillgängligheten av pornografiskt material ökat och i Sverige uppger närmare 65% av unga 

män att de regelbundet ser på pornografi, med motsvarande siffra för unga kvinnor på 6.5% 

(Waltman, 2014). Tillgänglighet och konsumtion i kombination med ökad exponering av 

pornografi i media kan bägge ses som faktorer i led mot en ökad normalisering av pornografi 

i dagens samhälle. Detta går exempelvis enligt Kvalem, Træen, Lewin och Štulhofer (2014) 

att bevittna i medier som musikvideos, reklamfilmer samt i bästsäljande romaner där socialt 

accepterade pornografiska inslag ökat. Litteratur gällande hur denna normalisering av 

pornografiskt material samverkar med den interna processen av normalisering hos individen 
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har konstaterat att nyttjandet av pornografi agerar som ett belöningssystem i hjärnan, med 

hjälp av skapandet av effektiva neurala kopplingar i relation till bl.a. utsöndrandet av 

signalsubstansen dopamin (Kühn & Gallinat, 2014).  

Resultat från studier som gjorts på hjärnan har visat att en hög konsumtion av pornografi, 

vilket föranleder hög belastning av detta belöningssystem, kan leda till en nedreglering av 

hjärnans grundläggande struktur och ursprungliga funktion i relation till respons av både 

pornografiskt material såväl som faktisk sexuell interaktion. Denna tillvänjning av höga 

nivåer dopamin har diskuterats kunna föranleda att individer som frekvent konsumerar 

pornografi stegvis söker sig till material med mer och mer extremt innehåll, för att uppnå 

samma effekt (Kühn & Gallinat, 2014). Tillgänglighet och normalisering av pornografiskt 

material, både i samhället samt internt hos individen, har diskuterats vara bidragande 

faktorer till att pornografin utvecklats till att idag mer än någonsin tidigare karaktäriseras av 

extrema inslag av nedvärderande, våldsamma och avhumaniserande karaktär (Dekeseredy, 

2015). Detta går även att relatera till att just pornografiskt material med uttryckligt våldsam 

karaktär, likt den film som inledningsvis beskrevs, figurerar på hemsidor för pornografisk 

film under kategorier som ”Top Rated” och ”Most Viewed” (Pornhub, 2018). Med dessa 

faktorer i beaktning visar allt mer på att pornografi inte enbart är något som påverkar enskild 

individ, utan snarare som något som borde betraktas och behandlas som ett 

samhällsfenomen. 

Likt det exempelvis inom spelfilm finns kategorier som thriller, komedi och drama så 

finns det även inom pornografi olika genrer där varierande typer av sexuell orientering samt 

sexuell utlevnad (dvs. utövande av sexuella aktiviteter baserat på individens särskilda 

preferenser och eller böjelser, fetischer) porträtteras. Bridges, Wosnitzer, Scharrer, Sun och 

Liberman (2010) analyserade innehållet i de 50 mest populära pornografiska filmerna för 

att undersöka eventuellt gränsöverskridande och gemensamma element för dessa. Resultatet 

visade att av totalt 304 analyserade scener innehöll nästan 90% fysisk aggression och nästan 

50% av scenerna innehöll verbal aggression. En meta-analys gällande genrer inom 

pornografi i relation till faktiskt sexuellt aggressivt beteende visade även att konsumtion av 

både pornografi med uttryckligt våldsam- likväl som icke-våldsamt innehåll hade ett 

positivt samband med sexuellt aggressivt beteende (Wright, Tokunaga & Kraus, 2016). Med 

detta i åtanke, samt beaktande resultat från tidigare forskning som studerat pornografi som 

generell genre (Simons, Simons, Lei & Sutton, 2012) har en generalisering i 

konceptualiseringen av begreppet pornografi använts i aktuell studie, till att inkludera all 

typ av pornografiskt material, oavsett genre. 

 

 

Fokus hos tidigare forskning på ämnet pornografi 
 

Att undersöka konsumtion av pornografi hos individer är ett kontroversiellt likväl komplext 

område. Tidigare forskning har till stor del fokuserat på främst mäns nyttjande av pornografi 

i relation till just riskbeteenden som sexuell aggression. Dessa studier har likt tidigare 

nämnda resultat bl.a. visat att en högre konsumtion av pornografi är positivt relaterat till 

ökad sexuell aggression hos individen (Hald et al., 2009; Vega & Malamuth, 2007; Wright 

et al., 2016). Studie utförd på unga män i Sverige har även visat att daglig konsumtion av 

pornografi hänger ihop med en högre konsumtion av avvikande och olaglig typ av 

pornografi, med även en ökad vilja hos individen att realisera liknande scenarion i verkliga 

livet (Svedin, Åkerman & Priebe, 2011).  

Ett ändrat forskningsfokus gällande pornografi har dock lett till att studier breddat 

perspektiv med avseende på att fokus gått från främst studerandet av pornografi i relation 

till sexuella riskbeteenden, till att istället lägga ökat fokus på individens subjektiva 
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uppfattning av potentiellt positiva likväl negativa effekter av pornografikonsumtion. Dessa 

har visat att individer generellt skattar högre positiva än negativa effekter av sin 

pornografikonsumtion (Kvalem et al., 2014). Vidare har dessa även visat att ju mer realistisk 

och relaterbar den media som konsumeras upplevs, desto större är påverkan av materialet i 

fråga (Cho, Shen & Wilson, 2012; Kvalem et al., 2014). Detta går även att relatera till den 

tillvänjningsprocess som sker internt hos individen, vilken kan ses bidra till uppfattningen 

av media-relaterat material som mer verklighetstroget och ”normalt” (Kühn & Gallinat, 

2014). Båda dessa aspekter med avseende på pornografikonsumtion går att relatera till 

konceptet upplevd realism.  

 

 

Upplevd realism 
 

En individs upplevelse av realism inom pornografi härrör i aktuell studie från en 

konceptualisering av dimensioner för hur individer bedömer realism i narrativ media (Cho 

et al., 2012). Dessa dimensioner av upplevd realism består av upplevd rimlighet (perceived 

plausibility), upplevd typiskhet (perceived typicality) upplevd fakticitet (perceived 

factuality) upplevd narrativ konsistens (perceived narrative consistency) samt upplevd 

perceptuell kvalitet (perceptual quality). Upplevd rimlighet innefattar utsträckningen i 

vilket ett narrativs beskrivning av situationer, händelser eller beteenden enligt en individ 

skulle kunna äga rum i verkligheten. Upplevd typiskhet innefattar huruvida vad som sker i 

ett narrativ kan anses vara typiskt; hur väl det relaterar till tittarens tidigare erfarenheter. 

Upplevd fakticitet syftar till i vilken utsträckning ett narrativ enligt tittaren kan antas 

presentera en situation eller händelse från den faktiska världen. Upplevd narrativ konsistens 

och perceptuell kvalitet syftar till huruvida visuella och auditiva element i narrativ upplevs 

trovärdiga (Cho et al., 2012). 
Upplevd realism har tillsammans med mängd exponering visats vara positivt relaterat till 

hur innehåll i media uppfattas av konsumenten, där tidigare studier har visat att media kan 

påverka och ändra individers åsikter och beteenden gällande aspekter som exempelvis hälsa 

och sociala förhållanden (Cho et al., 2012). Studier har även visat att upplevd realism inom 

pornografi korrelerar positivt med konsumtion av pornografiskt material (Baams, Overbeek, 

Dubas, Doornwaard, Rommes & van Aken, 2015). Med avseende på hur forskning har visat 

att en individs upplevelse av realism inom media kan påverka dennes uppfattning av 

materialet i fråga blir det relevant att undersöka komponenten upplevd realism i relation till 

just pornografiskt material. I relation till mängd konsumtion med avseende på tillvänjning 

av pornografiskt material, samt huruvida individen upplever pornografiskt material som 

realistiskt eller inte, blir det även intressant att undersöka vad detta kan generera för effekt 

hos individen.  

 

 

Självupplevda effekter av pornografi 
 

Konsumtion av pornografiskt material har visats ha en positiv effekt på individens 

kroppsuppfattning och självkänsla, med just upplevd realism som medverkande faktor 

(Vogels, 2018). Vidare har resultat även indikerat att högre positivt upplevda effekter av 

pornografikonsumtion står i positiv relation till hur trovärdigt och realistiskt materialet i 

fråga uppfattas (Kvalem et al., 2014).  Självupplevda effekter av pornografi syftar till en 

individs subjektiva uppfattning om vilka positiva likväl negativa effekter som konsumtion 

av pornografiskt material har för individen. Komponenten utformades av Hald och 

Malamuth (2008) och är uppdelad i negativ och positiv effekt, som vardera lägger fokus på 
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fem centrala komponenter. Sexliv syftar till individens eget sexliv så som sexuella 

beteenden, sexuell aktivitet, experimentering osv. Livet generellt avser livet i helhet, så som 

tillfredsställelse och problem. Uppfattning av och attityder gentemot det motsatta könet 

syftar till stereotypa uppfattningar om könsroller, respekt och vänlighet mot motsatt kön. 

Attityder gentemot sex innefattar åsikter, syn och förhållningssätt till sex. Den sista 

komponenten sexuell kunskap avser kunskap om sex, exempelvis onani, oralsex och 

fantasier. 

Trots pågående debatt gällande negativa effekter av pornografikonsumtion har resultat 

från studier visat på flertalet positiva effekter. Konsumtion av pornografi har dels visats 

generera en generellt högre positiva än negativa självupplevda effekter hos män (Miller, 

Kidd, & Hald, 2018), men även i samma studie visats indikera att individer som uppgett att 

de sällan eller aldrig konsumerar pornografi rapporterat högre negativa effekter av sin 

pornografikonsumtion än de som frekvent konsumerar pornografi. Denna tendens, att ju 

högre konsumtion desto högre upplevda positiva effekter, har även uppmätts hos både män 

och kvinnor (Hald och Malamuth, 2008). Gällande upplevda effekter går dessa resultat även 

i linje med resultat från Hald, Smolenski och Rosser (2013) som uppdagade att enbart 3% 

män rapporterade några som helst negativa effekter av sin pornografikonsumtion; resterande 

97% rapporterade positiva effekter. Hos kvinnor har samma tendens upphittats i en svensk 

studie där 65% rapporterade generellt positiva effekter av sin pornografikonsumtion, 

exempelvis genom att positivt influera deras sexuella beteende. I samma studie har dock 

även diskussion förts kring hur det eventuella föreliggandet av kognitiv dissonans kan vara 

relaterat till självskattade positiva effekter av pornografikonsumtion hos i synnerhet 

kvinnor. Detta då individen skulle kunna rättfärdiga en hög pornografikonsumtion med att 

det genererar en hög positiv effekt (Kvalem et al., 2014).  

Studier som lagt ökat fokus på självupplevda effekter av pornografikonsumtion har visat 

skilda resultat, dels att en högre konsumtion indikerats ha en negativ korrelation med sexuell 

självkänsla hos män (Morrison, Ellis, Morrison, Bearden, & Harriman, 2006), men gällande 

konceptet av hur pornografikonsumtion kan påverka den sexuella självkänslan har studier 

även visat att män som skattat högre positiva effekter av sin konsumtion av pornografi även 

uppmätt en högre sexuell självkänsla (Kvalem et al., 2014). Med avseende på vilka 

självupplevda effekter pornografikonsumtion kan ha på en individs sexualitet och 

självkänsla blir det relevant att undersöka just komponenten sexuell självkänsla. 

 

 

Sexuell aspekt av begreppet självkänsla 
 

Generell självkänsla som psykologiskt begrepp syftar till den subjektiva tillika 

grundläggande inställning och uppfattning som en individ har om sig själv och sitt 

egenvärde (Mann, Hosman, Schaalma & de Vries, 2004). Självkänslan påverkas och formas 

av olika faktorer både inom- och utom individen; av såväl medfödda aspekter, med- och 

motgångar i livet, social interaktion, intryck i media samt aktuell samhällskontext (Orth, 

Erol & Luciano, 2018). En individs självkänsla går även att se ur ett sexuellt perspektiv och 

benämns då som just sexuell självkänsla (engelska: sexual self-esteem). Den sexuella 

självkänslan hos en individ beskrivs av Zeanah och Schwarz (1996) representera 

”känslomässiga reaktioner till dennes sexuella tankar, känslor och beteende” (s. 3). En 

positiv sexuell självkänsla beskrivs även involvera känslor av tillfredsställelse och stolthet 

i relation till sexualitet samt vara sammanlänkad med en känsla av sexuell attraktivitet 

(Amos & McCabe, 2016).  
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Då media kan ses ha en påverkan på formandet av en individs självkänsla i allmänhet (Hawi 

& Samaha, 2017; Jan, Anwer Soomro & Ahmad, 2017; Vogel, Rose, Roberts & Eckles, 

2014; Yang & Xu, 2016) torde även i linje med tidigare studier pornografiskt material kunna 

antas ha en inverkan på den sexuella självkänslan i synnerhet (Morrison et al., 2006; 

Morrison, Harriman, Morrison, Bearden, & Ellis, 2004; Stewart & Szymanski, 2012). Med 

avseende på samhälleliga likväl som media-relaterade aspekter som bidragande faktorer för 

formandet av en individs sexuella självkänsla blir det därmed relevant att undersöka denna 

i relation till det ständigt expanderande forum för sexuellt explicit media som pornografin 

innebär.  

 

 

Syfte och frågeställning 
 

Konsumtion av pornografiskt material förekommer hos både män och kvinnor, men med 

högre frekvens hos män (Waltman, 2014). I linje med en normalisering har innehållet i 

pornografi blivit mer och mer extremt (Dekeseredy, 2015) vilket väcker frågan vad detta 

kan ha för effekt hos individen. Konsumtion av pornografi har tidigare visats positivt 

relaterat till riskbeteenden som sexuell aggression (Wright et al., 2016), men även positivt 

relaterat till en högre sexuell självkänsla, med upplevda positiva effekter och realism som 

bidragande faktor (Kvalem et al., 2014). Studier har även visat positiv korrelation mellan 

högre konsumtion av pornografi och höga positiva upplevda effekter hos både män och 

kvinnor (Hald & Malamuth, 2008; Miller et al., 2018). 

Sammantaget gällande aspekter med relevans för undersökandet av pornografi syftade 

aktuell studie att pröva relationen mellan upplevd realism inom pornografi, positiva och 

negativa självupplevda effekter av pornografikonsumtion samt sexuell självkänsla hos 

individen. Vidare syftades även undersöka grupper med uttalat positiv respektive negativ 

inställning till sexualitet och pornografi för att pröva ytterligare eventuellt samband. Utöver 

undersökandet av skillnader mellan positiva respektive negativt inställda grupper syftade 

även studien undersöka föreliggandet av eventuella könsskillnader gällande konsumtion av 

pornografi, sexuell självkänsla, upplevd effekt samt upplevd realism. Frågeställningarna för 

aktuell studie var således: 

 

Frågeställning 1: Finns det någon skillnad mellan män och kvinnor gällande ålder, 

mängd konsumtion av pornografi, sexuell självkänsla, upplevda effekter samt upplevd 

realism? 

Frågeställning 2: Finns det någon skillnad hos positivt och negativt inställd grupp 

gällande sexuell självkänsla, upplevda effekter samt upplevd realism? 

Frågeställning 3: Finns det något samband mellan kön, ålder, mängd konsumtion, 

sexuell självkänsla, upplevda effekter och upplevd realism? 

Frågeställning 4: Hur mycket variation i sexuell självkänsla kan förklaras med 

könstillhörighet, mängd konsumtion, ålder, positiv och negativ upplevd effekt samt upplevd 

realism inom pornografi?  

Frågeställning 5: Hur mycket variation i positiv respektive negativ upplevd effekt av 

pornografikonsumtion kan förklaras av könstillhörighet, mängd konsumtion, ålder, sexuell 

självkänsla samt upplevd realism inom pornografi?  
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Metod 
 

Deltagare 
 

Data samlades in via en internetbaserad enkätundersökning utförd på fem på förhand valda 

grupper. Ursprungligt antal deltagare i studien var 435 (Män = 89, Kvinnor = 334, Annat = 

1, Icke-binär/Könsöverskridande identitet = 10, Vill inte ange = 1). Då antalet deltagare som 

angett könstillhörighet annan än Man eller Kvinna utgjorde endast 2.8% av stickprovet 

valdes att exkludera dessa från fortsatt analys. Totalt antal individer som undersökts blev 

således 423. Deltagarnas ålder varierade från 18 till 60 (M = 31.90, Mdn = 30, SD = 9.42). 

Av männen i studien rapporterade 48.32% att de konsumerar pornografi mellan 1-3 gånger 

i veckan, och över 21.35% uppgav att de konsumerade pornografi dagligen. Jämförelsevis 

rapporterade 20.63% av kvinnorna i studien att de konsumerade pornografi 1-3 gånger i 

veckan, samt enbart 1.20% att de konsumerade pornografi dagligen.  

De fem grupperna undersöktes via sociala medier. Bortfall baserades på aktuellt 

medlemsantal för respektive grupp. Grupp 1 (N = 32, Bortfall = 231) kunde antas ha en 

positiv inställning till sexualitet och pornografi bestod av ett för allmänheten dolt nätverk 

på Facebook med fokus på evenemang rörande sexuell utlevnad, där tillträde gavs med hjälp 

av en nyckelinformant. Grupp 2 (N = 124, Bortfall = 534) kunde antas ha en positiv 

inställning och undersöktes genom att enkäten publicerades i ett slutet diskussionsforum på 

en välkänt webbcommunity med fokus på sexuell utlevnad och BDSM (Bondage, 

Discipline, Sadism & Masochism). Grupp 3 (N = 23, Bortfall = 880) kunde antas i större 

utsträckning ha en kritisk/negativ inställning till sexualitet och pornografi bestod 

medlemmar i ett dolt nätverk på Facebook med fokus på kritisk reflektion av sexuell 

interaktion och pornografi. Tillträde till denna grupp skedde med hjälp av en 

nyckelinformant. Grupp 4 (N = 187, Bortfall = 29 574) utgjordes av medlemmar i ett 

diskussionsforum på Facebook för samhällspolitiska frågor, med både feministisk men även 

sexpositiv diskurs. Slutligen utgjordes Grupp 5 (N = 69, Bortfall = 2 346) av deltagare från 

ett nätverk på Facebook för beteendevetare där ingen åsikt kring sexualitet och pornografi 

på förhand kunde antas. Ingen ersättning utgick för deltagande i undersökningen eller 

nyckelinformanterna. Nyckelinformanterna bidrog med att få tillträde till, samt medla 

kontakt med ansvarig för respektive grupp.  
 

 

Material  
 

Ett internetbaserat enkätformulär skapades via Google forms bestående av 38 items, varav 

två angående demografiska variabler; Kön (Kvinna, Man, Icke-binär/könsöverskridande 

identitet, Annat, Vill inte ange), och Ålder (där individen fick ange ålder i siffror). Tre frågor 

syftade till individens nyttjande av pornografi; Om individen någon gång nyttjat pornografi 

(Ja/Nej); Hur ofta individen konsumerar pornografi (Aldrig, 1-3 gånger per år, 1-3 gånger 

i månaden, 1-3 gånger i veckan, Varje dag), samt Hur mycket tid per vecka i minuter 

individen under det senaste året nyttjat pornografi (0 minuter, Under 30 minuter, 31-60 

minuter, 61-90 minuter, 91-120 minuter, över 121 minuter). Resterande frågor kom från tre 

befintliga mätinstrument som anpassats till studiens syfte och utgick alla från följande 

definition av pornografi: ”Med pornografi avses material som explicit avbildar olika typer 

av sexuella akter (ex. vaginalt samlag, oralsex, onani, bondage o. dyl.) med syfte att skapa 

sexuella känslor eller tankar hos mottagaren. Med pornografi i detta fall avses inte material 

som enbart avbildar individer som poserar nakna, som exempelvis i tidningar som 
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Playboy/Playgirl, då detta inte explicit avbildar sexuella akter. Liknande material bör 

därmed bortses från när dessa frågor besvaras”.  

   Efter godkännande från respektive författare till användning samt modifiering av de tre 

aktuella mätinstrumenten översattes dessa genom en så kallad ”back-translation” i två steg. 

Först översattes alla items i respektive skala till svenska, och den svenska översättning 

skickades sedan för kontroll och tillbakaöversättning till originalspråket (engelska) till en 

person insatt i ämnet med engelska som modersmål. Detta för att belysa eventuella problem 

i översättningsprocessen samt få en så korrekt översättning som möjligt. Skalorna 

kombinerades i ett internetbaserat enkätformulär via Google forms och skickades ut för en 

pilotundersökning till 5 personer, vilken inte visade på några komplikationer med 

utformningen av enkäten. Mätinstrumenten som användes i studien syftade till att mäta 

sexuell självkänsla, upplevd positiv och negativ effekt av pornografikonsumtion samt 

upplevd realism inom pornografiskt material. 

 

Sexuell självkänsla. Sexuell självkänsla (sexual self-esteem) mättes med en delskala från 

”The Sexuality Scale” (Snell & Papini, 1989). Delskalan för sexual self-esteem består av 10 

items, varav 5 är omvända. Exempel på items är ” Jag skulle betygsätta min sexuella 

färdighet ganska högt” och ”Jag tvivlar ibland på min sexuella kompetens” (omvänd). De 

10 påståendena besvarades med en 5-punkts Likert-skala mellan A och E (där A= håller 

med, B, C= håller varken med eller inte med, D, E= Håller inte med alls). Mellanliggande 

alternativ (B samt D) namngavs inte då översättningen eventuellt hade komplicerat 

svarsalternativen. De fem respektive punkterna på skalan poängsattes mellan -2 (E) till +2 

(A) och ett index baserat på medelvärdena för komponenten skapades för de 10 påståendena 

där en högre poäng indikerade en högre sexuell självkänsla, och en lägre poäng indikerade 

en lägre sexuell självkänsla. Delskalan för sexuell självkänsla uppmätte Cronbachs alfa på 

.92. 

 

Självupplevda positiva och negativa effekter av pornografikonsumtion. Självupplevda 

effekter av pornografikonsumtion mättes med en förkortad variant av ”The Pornography 

Consumption Effect scale” (PCES), skapad av Hald och Malamuth (2008). Den förkortade 

varianten består av 14 items och benämns som PCES-SF (SF- Short Form) och mäter 

positiva och negativa effekter av pornografikonsumtion relaterat till fem centrala 

komponenter; Sexliv, Livet generellt, Uppfattning av och attityder gentemot det motsatta 

könet, Attityder gentemot sex samt Sexuell kunskap (Miller et al., 2018). Samtliga frågor 

inleddes med ”I vilken utsträckning upplever du att din konsumtion av pornografi...”. Av de 

14 frågorna mäter 8 positiv effekt, huruvida exempelvis ”...har tillfört något positivt till ditt 

sexliv?” och ”...har förbättrat din kunskap om sex?”. Resterande 6 frågor mäter negativ 

effekt, exempelvis ”...övergripande har gjort ditt sexliv sämre?” och ”...har lett dig till att 

se på det motsatta könet mer stereotypiskt?”. De 14 frågorna besvaras på en skala mellan 1 

och 7 (där 1 = Inte alls, 2 = I väldigt liten utsträckning, 3 = I liten utsträckning, 4 = I måttlig 

utsträckning, 5 = I stor utsträckning, 6 = I väldigt stor utsträckning, 7 = I extremt stor 

utsträckning). Items för positiva respektive negativa effekter kombinerades till två 

medelvärdesindex där högre poäng indikerade högre upplevd effekt av 

pornografikonsumtion. Cronbachs alfa uppmättes för negativa effekter till .92 samt för 

positiva effekter till .94.  

 

Upplevd Realism. För att undersöka individens upplevelse av realism inom pornografiskt 

material användes ett modifierat mätinstrument för ”Perceived Realism” (Cho et al., 2012). 

Skalan modifierades till att istället för att undersöka realism inom reklam- och tv-serier, mäta 

individens uppfattning av realism inom pornografi. För att passa studiens syfte och format 
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användes en kortare variant av skalan med de tre centrala komponenterna upplevd rimlighet, 

upplevd typiskhet samt narrativ konsistens (Cho, Wilson & Choi, 2011). Detta dels då 

författaren till ursprunglig skala utfört liknande undersökning där annan typ av media 

undersökts, samt för att inte antalet items i enkätundersökningen skulle bli för högt. Slutgiltig 

skala bestod av nio påståenden, tre för respektive komponent. Exempelvis ”Händelser i 

pornografi skildrar möjliga situationer i verkliga livet” (upplevd rimlighet), ” Handlingar 

liknande de som avbildas i pornografi förekommer i många människors liv” (upplevd 

typiskhet) samt ” Handlingen i pornografi är sammanhängande” (upplevd narrativ 

konsistens). De nio påståendena besvarades på en 7-punkts Likert-skala från 1=håller inte 

alls med, till 7= håller helt med. Mellanliggande alternativ namngavs ej i linje med 

ursprungligt mätinstrumentets Ett högre nummer indikerade en högre upplevd realism. Skalan 

uppmätte Cronbachs alfa på .86.  

 

 

Procedur 
 

Då den aktuella undersökningen berörde ämnen som pornografi och sexuell självkänsla och 

därmed eventuellt kunde verka stötande för vissa deltagare, kontaktades först 

ansvarig/administratör för respektive grupp för att få ett godkännande för distribuering av 

enkäten. Först efter detta godkännande distribuerades enkäten över de fem grupperna.  

Deltagarna kunde själva välja om de ville delta eller inte och i missivbrevet framgick även 

att frågorna var av sexuell karaktär och berörde ämnen som pornografi och sexuell 

självkänsla, men att de inte berörde individuella sexuella preferenser. Framgick gjorde även 

att om individen på förhand visste med sig att denne kunde vara känslig för frågor gällande 

aktuellt ämne så borde denne avstå från att delta. I enkäten framgick att för deltagande 

krävdes att individen var över 18 år samt att individen genom besvarad enkäten godkände 

villkor för studiens syfte, gällande konfidentialitet och nyttjande av insamlade data i 

forskningssyfte. Kontaktinformation inkluderades om deltagarna skulle ha frågor om 

studien. Obligatorisk fråga gällande ”Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt” 

inledde enkätundersökningen. Enkäterna var tidsbegränsade så att de efter två veckor 

stängdes för deltagande. 

 

 

Databearbetning 
 

För analys av data skapades medelvärdesindex för samtliga mätinstrument, ett 

medelvärdesindex för skalan för sexuell självkänsla, två medelvärdesindex för upplevda 

effekter (positiv effekt respektive negativ effekt) samt ett index för upplevd realism. För 

analysen dummykodades de två frågorna gällande konsumtion av pornografi; Hur ofta 

individen konsumerar pornografi samt Hur lång tid i snitt sett till minuter individen 

konsumerar pornografi per vecka till två separata variabler för ”konsumtion”. Detta dels för 

att underlätta i en regression, samt för att separat analys av de två dummykodade variablerna 

ej genererade signifikant olikt resultat från när variablerna undersökts i sin ursprungliga 

form. För variabeln Hur ofta individen konsumerar pornografi kodades svarsalternativen 

till kategorierna låg som 0 och hög som 1. Konsumtion betraktades som låg för de två första 

svarsalternativen (”Aldrig, N = 71, samt ”1-3 gånger per år”, N = 85) och som hög för de 

tre resterande svarsalternativen ((”1-3 gånger i månaden”, N = 133, ”1-3 gånger i veckan”, 

N = 111, samt ”Varje dag”, N = 23). 
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För variabeln Hur mycket tid per vecka individen i genomsnitt konsumerar pornografi 

kodades svarsalternativen likt föregående variabel in i kategorierna låg som 0 och hög som 

1. Konsumtion mellan 0-30 minuter i veckan betraktades som låg (”0 minuter”, N = 95, samt 

”Under 30 minuter”, N = 161). Konsumtion som överskred 31 minuter i veckan betraktades 

följaktligen som hög och kodades som 1 (”31-60 minuter”, N = 71, ”61-90 minuter”, N = 

32, ”91-120 minuter”, N = 27 samt ”Över 121 minuter ”, N = 37). Således resulterade 

dummykodningen gällande variabeln konsumtion till att 1 indikerade en högre konsumtion 

och 0 indikerade en lägre konsumtion, över de bägge konsumtionsvariablerna.  

För att besvara studiens första och andra frågeställning användes chi-två test of 

association. För att besvara studiens tredje frågeställning användes korrelationsanalyser och 

slutligen användes multipla hierarkiska regressionsanalyser för att besvara studiens fjärde 

och femte frågeställning. Samtliga regressionsanalyser testades i analysen för eventuell 

autokorrelation med Durbin-Watson och genererade värden mellan 1.85 – 2.15. Då dessa 

värden varken understeg 1.5 eller överskred 2.5 ansågs det inte förekomma problem med 

autokorrelation. Gällande test för multikollinearitet visades för samtliga regressionsanalyser 

att inget toleransvärde understeg .482, samt att VIF för samtliga data låg mellan 1.062 och 

1.779 och därmed inte visade några symtom på föreliggandet av multikollinearitet.  

 

 

Resultat 

 
Studiens första frågeställning handlade om eventuella könsskillnader gällande ålder, 

konsumtion av pornografiskt material, sexuell självkänsla, upplevda positiva och negativa 

effekter samt upplevd realism. För att undersöka relationen mellan kvinnor och män med 

avseende på pornografikonsumtion visade chi-två test of association signifikanta positiva 

samband mellan kön och de dummykodade variablerna för konsumtion, både för hur ofta 

individen konsumerar pornografi  (1, N = 423) = 40.76, p < .001, samt hur mycket tid per 

vecka individen konsumerar pornografi,  (1, N = 423) = 31.13, p < .001.  Gällande hur 

ofta individen konsumerar pornografi uppvisade 149 kvinnor låg konsumtion (att de inte 

konsumerar pornografi mer än 1-3 gånger per år) och 185 uppvisade hög konsumtion 

(konsumtion mellan 1-3 gånger i månaden till 1-3 gånger i veckan). För män uppvisade 7 

en låg konsumtion samt 82 en hög konsumtion.  

En oddskvot gällande hur ofta individen konsumerade pornografi visade att 

sannolikheten att konsumera pornografi 1-3 gånger i månaden eller mer (dvs. hög 

konsumtion) var 9.44 gånger större för män än för kvinnor. Gällande hur mycket tid per 

vecka individen konsumerar pornografi uppgav 225 kvinnor en låg konsumtion (under 30 

minuter per vecka) och 109 en hög konsumtion (överskridande 31 minuter per vecka). Av 

männen uppgav 31 en låg konsumtion per vecka (under 30 minuter) och 58 en hög 

konsumtion (över 31 minuter). Oddskvot för konsumtion i tid per vecka visade att 

sannolikheten för att konsumera pornografi över 31 minuter i veckan (dvs. hög konsumtion) 

var 3.23 gånger större för män än för kvinnor. För bägge variablerna gällande konsumtion 

uppvisade män en högre konsumtion än kvinnor.  

   En serie t-test för oberoende mätningar användes för att besvara den första 

frågeställningen gällande huruvida någon skillnad förelåg mellan kvinnor och män 

angående ålder, sexuell självkänsla, upplevd realism, samt positiv och negativ upplevd 

effekt av pornografikonsumtion (se Tabell 1). Resultatet visade att män i studien hade en 

högre medelålder än kvinnor (p < .001). Resultatet visade även att män uppmätt en 

signifikant högre sexuell självkänsla jämfört med kvinnor (p < .001, d = 0.44). Skillnaden i 

upplevd realism inom pornografi genererade även signifikant resultat mellan män och 

kvinnor och visade att kvinnor uppmätt en lägre grad av realism av pornografiskt material 
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än män (p = .006, d = -0.32).  Resultat gällande upplevd effekt av pornografikonsumtion 

genererade även detta ett signifikant resultat, med högre upplevd positiv effekt av 

pornografikonsumtion hos män jämfört med kvinnor (p < .001, d = -1.02). Kvinnor 

uppmätte signifikant högre upplevda negativa effekter av sin pornografikonsumtion jämfört 

med män (p < .001, d = 0.53).  
 

Tabell 1   

Medelvärden och standardavvikelser för män respektive kvinnor gällande indexerade 

oberoende variabler 

 Män (n = 89)      Kvinnor (n = 334)         

Variabel M SD  M SD  t CI 95% 

Ålder 36.45 10.62  30.71 8.71  -5.21** [-7.907, -3.577] 

Sexuell självkänsla 0.86 0.78  0.49 0.90  -3.53** [-.575, -.164] 

Upplevd realism 2.59 1.08  2.26 0.98  -2.77* [-.572, -.097] 

Upplevd positiv effekt 3.99 1.45  2.51 1.46  -8.50** [-1.825,- 1.140] 

Upplevd negativ effekt 1.78 0.98  2.46 1.53  3.97** [.417, .944] 

Not. N = 423 

* p < .05 **p  < .001 

 

För studiens andra frågeställning gällande skillnaden mellan de på förhand antagna positiva 

respektive negativa gruppernas medelvärden för sexuell självkänsla, upplevda positiva och 

negativa effekter samt upplevd realism användes en serie t-test för oberoende mätningar (se 

Tabell 2). För sexuell självkänsla uppmättes signifikant högre medelvärde hos uttalat positiv 

grupp jämfört med uttalat negativ grupp (p = .016, d = 0.52). För upplevd positiv effekt 

genererades en signifikant skillnad mellan grupperna, med högre upplevd positiv effekt hos 

positivt inställd grupp (p < .001, d = 1.69). För negativ effekt uppmättes ett signifikant 

negativt samband mellan grupperna, där negativt inställd grupp uppmätt högre nivå av 

upplevda negativa effekter av pornografikonsumtion (p < .001. d = -1.021). För 

komponenten gällande realism uppmättes ingen signifikant skillnad mellan grupperna (p = 

.251). 

 

Tabell 2  

Medelvärden och standardavvikelser för positiv respektive negativ grupp för indexerade 

oberoende variabler 

 Positiv (n = 149)  Negativ (n = 23)    

Variabel M SD   M SD  t CI 95% 

1. Sexuell självkänsla 0.77 0.89   0.27 1.01  2.44* [.164, .536] 

2. Upplevd realism 2.66 1.05   2.39 0.99  1.20 [.344, .761] 

3. Upplevd positiv effekt 3.80 1.45   1.67 1.03  6.77** [1.314, 1.907] 

4. Upplevd negativ effekt 1.88 1.12   3.49 1.91  -5.71** [-1.160, -.549] 

Not. N=172 

* p < .05 **p  < .001 
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En serie Pearsonkorrelationsanalyser genomfördes för att besvara studiens tredje 

frågeställning gällande eventuellt samband mellan ålder, kön, mängd konsumtion, sexuell 

självkänsla, upplevd effekt samt upplevd realism (se Tabell 3).  Ålder sågs positivt korrelera 

med sexuell självkänsla, indikerande att ju högre ålder, desto högre sexuell självkänsla (p < 

.001). Ålder uppmätte även en positiv korrelation med positiva upplevda effekter av 

pornografikonsumtion, även detta indikerande ju högre ålder, desto högre upplevda positiva 

effekter (p < .001). I relation till upplevda negativa effekter uppmättes en signifikant negativ 

korrelation med ålder, indikerande lägre upplevda negativa effekter av 

pornografikonsumtion desto äldre individen är (p = .001). Gällande kön uppmättes 

signifikant positiv korrelation med ålder (p < .001), de båda variablerna för konsumtion 

(båda p < .001), sexuell självkänsla (p < .001), upplevd realism (p < .001) samt upplevda 

positiva effekter av pornografikonsumtion (p < .001). Detta indikerande att män i studien 

hade en högre medelålder, konsumerade pornografi i högre utsträckning samt uppmätte 

högre sexuell självkänsla, upplevda positiva effekter samt upplevd realism av pornografiskt 

material. Kön visades även negativt korrelera med upplevda negativa effekter av 

pornografikonsumtion (p < .001), indikerande högre upplevda negativa effekter av 

pornografiskt material hos kvinnor.  

   Variabeln för konsumtion gällande hur ofta individen konsumerar pornografi uppmätte 

signifikant positiv korrelation med sexuell självkänsla (p = .015), upplevd realism (p < .001) 

och upplevda positiva effekter av pornografikonsumtion (p < .001), indikerande ju högre 

konsumtion, desto högre sexuell självkänsla, högre mängd upplevd realism samt högre 

upplevda positiva effekter. En signifikant negativ korrelation uppmättes mellan hur ofta 

individen konsumerar pornografi och upplevda negativa effekter (p < .001), indikerande 

lägre upplevda negativa effekter hos individer med en högre konsumtion av pornografi. 

Gällande konsumtion av pornografi i tid i minuter per vecka uppmättes signifikant positiv 

korrelation med kön (p < .001), sexuell självkänsla (p = .015), upplevd realism (p < .001) 

samt upplevda positiva effekter av pornografikonsumtion (p < .001), även detta indikerande 

att ju högre konsumtion desto högre sexuell självkänsla, högre mängd upplevd realism samt 

högre upplevda positiva effekter av pornografikonsumtion. 

 Signifikant positiv korrelation uppmättes mellan sexuell självkänsla och realism, 

indikerande ju högre sexuell självkänsla desto mer realistisk uppfattning av pornografi (p = 

.018). För sexuell självkänsla uppmättes även signifikant positivt samband med upplevda 

positiva effekter (p < .001). Ett signifikant negativt samband uppmättes mellan sexuell 

självkänsla och upplevda negativa effekter (p < .001). Gällande upplevda effekter visar detta 

att lägre sexuell självkänsla kan ses relaterat till högre upplevda negativa effekter av 

pornografikonsumtion, medans en högre sexuell självkänsla kan ses korrelera positivt med 

högre positiva upplevda effekter. För variabeln upplevd realism uppmättes signifikant 

positivt samband med upplevda positiva effekter av pornografikonsumtion (p < .001).  

För upplevda negativa effekter genererades ett signifikant negativt samband med mängd 

realism (p = .036). Dessa resultat indikerar att individer som angett att de upplever 

pornografi som mer realistiskt även skattat högre positiva effekter av sin 

pornografikonsumtion, samt att individer som indikerat att de upplever en lägre mängd 

realism inom pornografi även skattat högre negativa effekter av sin pornografikonsumtion.  
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Tabell 3  

Pearsonkorrelationer mellan oberoende variabler samt deskriptiv statistik 

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 M SD 

1. Ålder -        31.90 9.42 

2. Kön a .25** -       iab iab 

3. Konsumtion Ofta c -.03 .31** -      iab iab 

4. Konsumtion Tid d .03 .27** .53** -     iab iab 

5. Sexuell självkänsla .21** .17** .12* .12* -    0.57 0.89 

6. Realism .04 .13** .19** .18** .12* -   2.33 1.02 

7. Positiva effekter .20** .38** .54** .50** .24** .42** -  2.83 1.58 

8. Negativa effekter -.16** -.19** -.17* -.14** -.30** -.10* -.30** - 2.32 1.46 

Not. N=423. 
a Kvinnor kodades som 1 och Män som 2 
b ia = Icke applicerbart 
c ≤ 1-3 gånger per år kodades som 0, ≥ 1-3 gånger i månaden kodades som 1. 
d ≤ 30 minuter i veckan kodades som 0, ≥ 31 minuter i veckan kodades som 1. 

* p < .05 ** p < .001 

 

En hierarkisk linjär multipel regressionsanalys användes för att besvara studiens fjärde 

frågeställning gällande hur mycket variation hos sexuell självkänsla som gick att förklara med 

variation hos variablerna kön, ålder, mängd konsumtion, upplevd realism samt upplevd 

positiv respektive negativ effekt (se Tabell 4).  Variablerna lades in i fem block och 

resulterade i fem signifikanta modeller (samtliga p < .001).   

I första steget kunde Modell 1 bestående av kön och ålder signifikant förklara 5.9% av 

variationen i sexuell självkänsla, Fchange (2, 413) = 12.86 , p < .001. Modell 2 med tillägget av 

konsumtionsvariablerna förklarade i steg 2 enbart ytterligare 0.9% av variationen hos 

kriterievariabeln, icke-signifikant, Fchange (2, 411) = 1.97, p = .114. Modell 3 med tillägget 

positiva upplevda effekter kunde i steg 3 förklara ytterligare 2.2% av variationen i sexuell 

självkänsla, Fchange (1, 410) = 9.75, p = .002. Modell 4 med tillägget negativa upplevda effekter 

förklarade i det fjärde steget en signifikant 4.8% variation i sexuell självkänsla, Fchange (1, 409) 

= 22.56, p < .001. När upplevd realism lades till i steg 5 förklarades enbart ytterligare 0.1% 

av variationen i sexuell självkänsla, icke-signifikant, Fchange (1, 408) = 0.25, p = .614. Den 

slutliga modellen kunde totalt förklara 13.7% av variation i sexuell självkänsla, F (7, 408) = 

9.28, p < .001. Betavikterna visade att ju högre positiv upplevd effekt av 

pornografikonsumtion, desto högre uppmätt sexuell självkänsla, samt ju högre upplevd 

negativ effekt, desto lägre sexuell självkänsla.  
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Tabell 4 

Fem modeller för prediktion av sexuell självkänsla  

Not. N=423.  
a β Anger standardiserade regressionskoefficienter,  
b Kvinnor kodades som 1 och Män som 2 
c ≤ 1-3 gånger per år kodades som 0, ≥ 1-3 gånger i månaden kodades som 1. 
d ≤ 30 minuter i veckan kodades som 0, ≥ 31 minuter i veckan kodades som 1. 

* p < .05 ** p < .001 

 

 

Även för studiens femte frågeställning användes en hierarkisk linjär multipel 

regressionsanalys för att undersöka hur mycket variation i upplevda positiva respektive 

negativa effekter av pornografikonsumtion som kunde förklaras med hjälp av ålder, kön, 

mängd konsumtion, sexuell självkänsla samt upplevd realism inom pornografiskt material 

(se Tabell 5). För analys av upplevda positiv effekter lades variablerna in i block, vilket 

resulterade i fyra signifikanta modeller (samtliga p  < .001). Modell 1 för kön och ålder 

förklarade i det första steget 15.8% av variationen i positiva upplevda effekter, Fchange (2, 

413) = 38.78, p < .001. Modell 2 med tillägget sexuell självkänsla förklarade ytterligare 

2.7% av variationen, Fchange (1, 412) = 13.80, p < .001. Modell 3 med tillägget konsumtion 

förklarade i tredje steget 24.3% av variationen, Fchange (2, 410) = 87.35, p < .001. Slutligen 

kunde tillägget av upplevd realism i Modell 4 i det sista steget förklara ytterligare 8% av 

variationen i positiva upplevda effekter av pornografikonsumtion, Fchange (1, 409) = 66.50, 

p < .001). Den fullständiga modellen kunde totalt förklara 50.9% av variationen i positiva 

upplevda effekter av pornografikonsumtion, F (6, 409) = 70.57, p < .001. Betavikterna 

visade att män upplevde mer positiva effekter än kvinnor samt att ju högre ålder och ju 

högre konsumtion av pornografi desto högre upplevda positiva effekter av den egna 

pornografikonsumtionen.  

 

 

 

 Sexuell självkänsla    

Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5   

Variabel  βa βa βa βa βa     95% CI 

Steg 1:     

  Kön b  .13* .09 .06 .05 .05  [-.123, .321] 

  Ålder  .18** .19** .16** .13** .13**  [.004, .022] 

Steg 2:         

  Konsumtion Ofta c   .06 -.01 -.02 -.02  [-.251, .182] 

  Konsumtion Tid d   .06 .01 .01 .01  [-.179, .227] 

Steg 3:         

  Positiva effekter    .19** .14* .12  [-.004, .142] 

Steg 4:         

  Negativa effekter     -.23** -.23**  [-.199, -.083] 

Steg 5:         

  Upplevd realism      .03  [-.065, .110] 

Modellsammanfattning         

   F-värde  12.86** 7.45** 8.04** 10.81** 9.28   

   (df)  (2, 413) (4, 411) (5, 410) (6, 409) (7, 408)   

   R2  .059 .068 .089 .137 .137   

   R2 ∆  .059** .009 .022** .048** .001   
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Tabell 5 

Fyra modeller för prediktion av positiva effekter gällande pornografikonsumtion 

 
Not. N=423.  
a β Anger standardiserade regressionskoefficienter,  
b Kvinnor kodades som 1 och Män som 2 
c ≤ 1-3 gånger per år kodades som 0, ≥ 1-3 gånger i månaden kodades som 1. 
d ≤ 30 minuter i veckan kodades som 0, ≥ 31 minuter i veckan kodades som 1. 

* p < .05 **p < .001 

 

För analys av upplevda negativa effekter av pornografikonsumtion lades samma variabler in i 

fyra block (se Tabell 6). Samtliga modeller visade en statistisk signifikant regressionsekvation 

(samtliga p < .001). Variabeln ålder kunde i steg 1 förklara 5.1% av variationen i upplevda 

negativa effekter, Fchange (2, 413) = 11.01, p < .001. Tillägget av sexuell självkänsla i Modell 2 

förklarade i sin tur 6.5% av variationen Fchange (1, 412) = 30.24, p < .001. Konsumtion lades till 

i tredje steget och Modell 3 förklarade ytterligare 1.4% av förändringen i kriterievariabeln, 

Fchange (2, 410) = 3.39, p = .035), dock var ingen av variablerna för konsumtion signifikant och 

denna förändring härrörde därmed från komponenten sexuell självkänsla som lagts till i steg 2.  

Ingen ytterligare variation i upplevda negativa effekter av pornografikonsumtion gick att 

förklara i steg 4 med hjälp av tillägget av realism, Fchange (1, 409) = 0.59, p = .456. Den 

fullständiga modellen kunde totalt förklara 13% av variationen i negativa upplevda effekter, F 

(6, 409) = 10.29, p < .001. Betavikterna visade för analysen att ju lägre sexuell självkänsla, 

desto högre upplevda negativa effekter av pornografikonsumtion. 

 

 

 

 

 

 

 

 Positiva effekter   

Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4   

Variabel  βa βa βa βa     95% CI 

Steg 1:    

  Kön b  .36** .33** .15** .14**  [.231, .817] 

  Ålder  .11* .08 .14** .14**  [.011, .035] 

Steg 2:        

  Sexuell självkänsla   .17** .12** .10**  [.049, .301] 

Steg 3:        

  Konsumtion Ofta c    .35** .32**  [.777, 1.320] 

  Konsumtion Tid d    .25** .22**  [.443, .969] 

Steg 4:        

  Upplevd realism     .29**  [.343, .561] 

Modellsammanfattning        

   F-värde  38.78** 31.26** 61.56** 70.57**   

   (df)  (2, 413) (3, 412) (5, 410) 6, 409)   

   R2  .158 .185 .429 .509   

   R2 ∆  .158** .027** .243** .080**   
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Tabell 6 

Fyra modeller för prediktion av negativa effekter gällande pornografikonsumtion 

Not. N=423.  
a β Anger standardiserade regressionskoefficienter,  
b Kvinnor kodades som 1 och Män som 2 
c ≤ 1-3 gånger per år kodades som 0, ≥ 1-3 gånger i månaden kodades som 1. 
d ≤ 30 minuter i veckan kodades som 0, ≥ 31 minuter i veckan kodades som 1. 

* p < .05 **p < .001. 

 

 

 

Diskussion 

 
Studien syftade till att undersöka pornografikonsumtion hos individer relaterat till ålder, 

sexuell självkänsla, upplevd realism samt upplevda positiva och negativa effekter av den egna 

konsumtionen. För att undersöka ytterligare eventuellt samband undersöktes även 

könstillhörighet samt grupper med olika på förhand antagen inställning till sexualitet och 

pornografi, med avseende att relatera dessa till de för studien aktuella variablerna. Detta 

resulterade i formuleringen av totalt 5 frågeställningar.  

Studiens första frågeställning avsåg eventuella skillnader mellan män och kvinnor gällande 

konsumtion av pornografi, sexuell självkänsla, upplevda effekter samt upplevd realism. 

Resultatet visade en signifikant högre konsumtion av pornografi hos män jämfört med 

kvinnor, både gällande hur ofta samt hur mycket tid per vecka de konsumerar pornografi. 

Detta går i linje med tidigare forskning som visat en högre frekvens av pornografikonsumtion 

hos män jämfört med kvinnor (Waltman, 2014). Resultaten visade även en signifikant högre 

sexuell självkänsla hos män jämfört med kvinnor. Gällande upplevda positiva och negativa 

effekter av pornografikonsumtion skattade män signifikant högre positiva effekter och 

kvinnor signifikant högre upplevda negativa effekter. Detta resultat kan ses skilja sig från 

tidigare studier på ämnet där övervägande positiva effekter av pornografikonsumtion 

uppmätts hos både män och kvinnor (Hald & Malamuth, 2008; Kvalem et al., 2014). Att män 

uppmätte högre upplevda positiva effekter av sin pornografikonsumtion kan dock ses gå i 

linje med tidigare resultat som visat att en högre konsumtion av pornografi är relaterat till 

 Negativa effekter   

Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4   

Variabel  βa βa βa βa     95% CI 

Steg 1:    

  Kön b  -.16** -.13** -.08 -.08  [-.649, .072] 

  Ålder  -.12** -.08 -.09 -.09  [-.029, .001] 

Steg 2:        

  Sexuell självkänsla   -.26** -.25** -.25**  [-.563, -.254] 

Steg 3:        

  Konsumtion Ofta c    -.11 -.10  [-.649, .019] 

  Konsumtion Tid d    -.03 -.03  [-.412, .236] 

Steg 4:        

  Upplevd realism     -.04  [-.185, .083] 

Modellsammanfattning        

   F-värde  11.01** 17.94*

* 

12.24** 10.29**   

   (df)  (2, 413) (3, 412) (5, 410) (6, 409)   

   R2  .051 .116 .130 .131   

   R2 ∆  .051** .065** .014* .001   
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högre upplevda positiva effekter, och män i aktuell studie uppmätt en signifikant högre 

konsumtion än kvinnor (Baams et al.,2015, Miller et al., 2018). En signifikant högre mängd 

upplevd realism av pornografiskt material uppmättes även hos män jämfört med kvinnor.  

Sammantaget visade resultatet att kvinnor skattade generellt högre negativa effekter av sin 

pornografikonsumtion jämfört med män. I relation till att kvinnor även uppmätte en 

signifikant lägre sexuell självkänsla, samt lägre grad av realism i pornografiskt material torde 

det anses relevant att relatera till rådande samhällsklimat, med avseende på exempelvis det 

faktum att pornografiskt material i stor utsträckning är skapat av och anpassat för 

heterosexuella män som klientel. Detta går dels att relatera till att det vanligtvis är unga 

kvinnor som är fokus i de pornografiska filmerna, samt att män oftare än kvinnor är de som 

har ”makten” i filmerna, det vill säga den dominanta parten som utövar mest våld, mot i 

synnerhet kvinnor (Bridges et al., 2010).  

Studiens andra frågeställning grundades på studiens syfte att inkludera individer från 

grupper med olika perspektiv gällande sexualitet och pornografi (grupper med på förhand 

negativ inställning, grupper med positiv inställning bl.a. med koppling till BDSM-kulturen 

samt grupper utan på förhand uttalad uppfattning) och gällde föreliggandet av eventuella 

skillnader mellan dessa grupper med avseende på sexuell självkänsla, upplevda effekter samt 

upplevd realism. Resultatet visade att individer från positivt inställd grupp uppmätte högre 

sexuell självkänsla samt högre upplevda positiva effekter av sin pornografikonsumtion. 

Individer från negativt inställd grupp genererade i sin tur signifikant högre negativa effekter 

av sin pornografikonsumtion. Ingen signifikant skillnad mellan grupperna uppmättes för 

komponenten upplevd realism. Gällande innehåll i och uppfattning av pornografi kan 

reflektion göras kring huruvida olika typer av pornografi kan generera olika uppfattning av 

vad som anses realistiskt, då upplevelse av realism grundar sig på hur det aktuella materialet 

relaterar till individens liv och vardag. Relaterat till det faktum att pornografiskt material i 

stor utsträckning karakteriseras av både fysiskt och verbalt våld (Bridges et al., 2010; 

Dekeseredy, 2015), vilket kan antas vara vanligare inom BDSM-kulturen, blir upplevd 

realism en komponent intressant att undersöka ytterligare i framtida studier. Detta då 

uppfattning av realism kan härledas till bl.a. hur vanligt förekommande eller typisk en 

händelse som porträtteras i ett narrativ kan anses vara. Individer vars sexuella utlevnad i större 

utsträckning innefattar utövandet av våldstendenser torde därmed kunna relatera till det 

aktuella narrativet (pornografin) i större utsträckning och därmed eventuellt generera en högre 

mängd upplevd realism av materialet i fråga.  

Studiens tredje frågeställning gällde eventuellt samband mellan mängd konsumtion, ålder, 

kön, sexuell självkänsla, upplevd effekt och upplevd realism. Resultatet visade att sexuell 

självkänsla positivt korrelerade med upplevda positiva effekter, samt att upplevda positiva 

effekter av pornografikonsumtion i sin tur sågs korrelera positivt med mängd upplevd realism. 

Dessa resultat var delvis förväntade i linje med hur tidigare studier visat att material som 

upplevs mer realistiskt och trovärdigt också ger en ökad positiv effekt (Cho et al., 2012; 

Kvalem et al., 2014; Vogels, 2018). Gällande upplevd realism i relation till konsumtion 

visades att ju oftare och längre individen konsumerar pornografi, desto mer realistisk 

uppfattning av pornografiskt material har denne. Även detta var relativt väntat i linje med 

tidigare forskning gällande hur en ökad konsumtion leder till en tillvänjning av media-

relaterat material (Kvalem et al., 2014; Kühn & Gallinat, 2014). Ålder visades korrelera 

positivt med sexuell självkänsla och upplevda positiva effekter av pornografikonsumtion. 

Signifikant negativ korrelation uppmättes mellan ålder och upplevda negativa effekter. Detta 

skulle eventuellt kunna förklaras med att individer vid en högre ålder upplever större trygghet 

i sig själv som sexpartners, men kan även härröra från att medelåldern för män i aktuell studie 

var högre än kvinnors, och män i aktuell studie skattat högre medelvärden för sexuell 

självkänsla och positiva upplevda effekter av sin pornografikonsumtion, samt lägre värden 
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för negativ upplevd effekt av pornografikonsumtion. Resultaten från studien gällande den 

positiva korrelationen mellan konsumtion av pornografi och både sexuell självkänsla samt 

positiva upplevda effekter kan relateras till konceptet av hur en ökad konsumtion leder till en 

ökad utsöndring av dopamin i hjärnans belöningssystem (Kühn & Gallinat, 2014) samt till 

tidigare studier som visat att konsumtion av pornografi kan stå i både positiv och negativ 

korrelation med sexuell självkänsla (Morris et al., 2006, Kvalem et al., 2014). 

Konsumtion av pornografi i relation till sexuell självkänsla, upplevd realism samt upplevda 

positiva och negativa effekter hos individen skulle med avseende på rådande diskurs och 

samhällsklimat gällande en stigmatisering av pornografi även anses relevant att reflektera 

kring i relation till det eventuella föreliggandet av kognitiv dissonans hos individen. Kognitiv 

dissonans som koncept härrör från Festingers (1957) idéer kring hur individer 

uppmärksammar inkonsekvens mellan dennes agerande och åsikter, och försöker lösa denna 

dissonans, och är något som även diskuterats i tidigare studier i relation till 

pornografikonsumtion (Kvalem et al., 2014). Dissonans skulle i detta fall kunna ses 

härstamma ur ett behov hos individen att rättfärdiga sin (höga) konsumtion av pornografi med 

att denna konsumtion genererar en hög positiv effekt hos individen. Förekomsten av kognitiv 

dissonans torde anses vara relevant att undersöka i relation till sexualitet och pornografi, då 

diskursen kring dessa ämnen ofta är kontroversiell och stigmatiserad, vilket kan resultera i ett 

behov hos individen att rättfärdiga just tendenser eller beteenden som kan upplevas gå emot 

gängse normer och diskurs i samhället. Att undersöka eventuellt samband mellan kognitiv 

dissonans och pornografikonsumtion med inkluderingen av kön och eventuellt genre inom 

pornografi samt sexuell orientering med avseende på sexuell utlevnad skulle i framtida studier 

kunna ge fördjupad insikt kring vad pornografi genererar för effekt hos individen, samt vad 

detta kan ha för konsekvenser beroende på hur den aktuella samhällsdiskursen ser ut kring 

ämnena i fråga. Då tidigare studier visat på den övergripande och allt mer normaliserade 

förekomsten av både verbalt och fysiskt våld, mot i synnerhet kvinnor, inom pornografi 

(Bridges et al., 2010) skulle det även vara intressant att i framtida studier undersöka 

förekomsten av eventuell kognitiv dissonans hos just kvinnor som upplever positiv effekt av 

sin pornografikonsumtion, samt eventuellt även undersöka detta i synnerhet hos kvinnor som 

är aktiva inom BDSM-kulturen.  

Studiens fjärde frågeställning gällande vilka variabler som orsakade variation i sexuell 

självkänsla kunde kön, ålder och upplevda negativa effekter av pornografikonsumtion ses 

vara de största bidragande faktorerna för variation. Detta överensstämmer med resultat från 

studiens första frågeställning där män uppmätt både en högre medelålder, signifikant högre 

sexuell självkänsla samt upplevda positiva effekter av sin pornografikonsumtion jämfört med 

kvinnor.  

Studiens femte frågeställningen gällande variation i upplevda positiva respektive negativa 

effekter av pornografikonsumtion visade att kön och mängd konsumtion kunde ses vara de 

två mest bidragande variablerna för upplevda positiva effekter. Även detta resultat går att 

relatera till resultat från studiens tidigare frågeställningar där män setts generera högre 

positiva effekter jämfört med kvinnor samt även uppgett en högre pornografikonsumtion. För 

negativa upplevda effekter sågs även kön vara en bidragande faktor, men störst bidragande 

faktor var sexuell självkänsla. Tendensen att sexuell självkänsla har en inverkan i upplevda 

negativa effekter av pornografikonsumtion hos individen går även att relatera till studiens 

tredje frågeställning där negativa effekter sågs korrelera negativt med just sexuell självkänsla.  

En styrka med studien kan ses i relation till de tre mätinstrument som användes för att 

undersöka de aktuella variablerna, där två av dessa mätinstrument är väletablerade inom 

ämnet gällande pornografikonsumtion (PCES-SF, Sexuality Scale). Samtliga mätinstrument 

som användes genererade en hög intern konsistens, alla med Cronbachs alfa över .86, vilket 

kan ses som en styrka med avseende på studiens reliabilitet. Vidare gällande val av 
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mätinstrument skulle komponenten för realism eventuellt kunna ha genererat fler signifikanta 

samband till övriga variabler om inte en förkortad variant av skalan valts att använda. Då 

skalan för realism trots detta ändå genererade signifikant resultat relaterat till upplevd positiv 

effekt för studiens sjätte frågeställning skulle emellertid mätinstrumentet kunna anses adekvat 

att använda sig av i relation till undersökandet av pornografi. Valet att modifiera ett nytt 

mätinstrument för upplevd realism av pornografiskt material i aktuell studie grundades på det 

faktum att tidigare studier som använt sig av realism som komponent främst undersökt detta 

i relation till olika genrer inom pornografi. Då dessa mätinstrument utformats för att relateras 

till varierande typer av pornografiskt material gjordes valet att istället modifiera ett nytt 

mätinstrument med fler dimensioner, för att bättre passa studiens syfte och frågeställning där 

pornografi undersöktes som en övergripande och generaliserad genre över olika grupper. 

Reflektion kan här göras kring mätinstrumentets ekologiska validitet, huruvida ett instrument 

som utformats för att mäta realism inom media som reklamfilmer och tv-serier även går att 

applicera på det mediarelaterade forum som pornografin utgör. Argument för att detta torde 

vara rimligt är just det faktum att instrumentet utformats för att mäta olika komponenter inom 

media som är generaliserbara, och att skaparen till instrumentet även använt detta för att 

undersöka just olika typer av narrativ, dels inom reklamfilmer samt inom tv-serier. 

 Gällande undersökandet av de olika grupperna valdes dessa baserat på att antas kunna 

generera en högre representativitet samt bidra med en kontrast mellan åsikter gällande 

sexualitet och pornografi. Resultat gällande att negativ grupp i studien uppmätte lägre sexuell 

självkänsla skulle kunna härledas till hur frågorna för detta formulerades och konceptet som 

helhet, med avseende gällande att exempelvis värdera sig själv som sexpartner. Angående 

komponenten sexuell självkänsla fanns en föraning att även negativt inställd grupp skulle 

uppmäta en relativt hög sexuell självkänsla, just på grund av att denna grupp medvetandegjort 

något de anser problematiskt, och därmed eventuellt har ett annat förhållningssätt till 

sexualitet och pornografi vilket skulle kunna öka den sexuella självkänslan. Gällande studiens 

jämförelse mellan negativ och positiv grupp bör hänsyn tas till det faktum att de två urvalen 

var betydligt olika i storlek vilket kan ha påverkat resultatet.  

 Angående skillnader i gruppstorlek bör även reflektion göras kring att majoriteten av 

deltagarna i aktuell studie även identifierade sig som kvinnor. Hänsyn bör dock tas gällande 

att trots att män i studien var underrepresenterade i relation till kvinnor, genererade dessa 

högre medelvärden på flertalet variabler (bl.a. sexuell självkänsla, upplevda positiva effekter 

samt upplevd realism) vilket kan indikerar att det finns en skillnad mellan könen på dessa 

variabler, och att detta borde undersökas ytterligare med ett mer jämnfördelat stickprov. 

 Generellt gällande urvalet bör även hänsyn tas till det relativt stora bortfallet som fanns 

inom de olika grupperna. Då enkäten inte skickades ut till samtliga deltagare i gruppen, utan 

enbart publicerades i gruppen så att medlemmarna själva kunde välja att gå in och delta, kan 

det diskuteras kring huruvida ett annorlunda resultat hade genererats om samtliga individer 

hade undersökts. Valet att inte skicka ut enkäten till samtliga deltagare härrörde främst från 

enkätens något känsliga karaktär, där ämnen som sexualitet och pornografi eventuellt skulle 

kunna vara stötande eller påverka någon individ negativt. Därav gjordes valet att istället 

enbart publicera enkäten i de aktuella forumen, så att individen själv kunde välja att delta. 

 Under inledande skede av dataanalysen uppdagades att den grupp som antagits inneha både 

negativa likväl positiva attityder gentemot sexualitet och pornografi övervägande uppvisade 

negativa attityder kring ämnet. Reflektion gjordes kring huruvida denna grupp därmed skulle 

kunna kombineras med den uttalat negativa gruppen. Detta valdes dock att inte genomföra, 

då även om det visats vara övervägande negativa tendenser hos den grupp som kunnat antas 

inneha både positiva och negativa tendenser, inte ansågs rimligt att kategorisera dessa baserat 

på för studien genererade resultat. Vidare under databearbetningen reflekterades även kring 

huruvida individer som uppgett att de aldrig konsumerat pornografi borde exkluderas från 
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studien. Argument för att de borde exkluderas var bl.a. att då studien syftade undersöka just 

hur konsumtion av pornografi skulle kunna vara relaterat till olika variabler, föreföll det inte 

relevant att inkludera individer som uppgett att de aldrig konsumerat pornografi. Argument 

för att dessa individer trots detta borde inkluderas i analysen var emellertid att även en icke-

existerande konsumtion av pornografi skulle kunna ses som aktivt vald konsumtion. Detta 

argument, att även en icke-existerande konsumtion kan ses som ett ställningstagande relevant 

att undersöka, samt att genomförda analyser där individer som angett att de aldrig konsumerat 

pornografi exkluderats, inte genererade avsevärt annorlunda resultat varken gällande 

korrelation eller regression hos de aktuella variablerna, föranledde beslutet att inte exkludera 

dessa individer från analysen.  

 Gällande studiens utformning skulle frågorna i enkäten från mätinstrumentet PCES-SF 

gällande upplevd effekt kunnat formuleras på annat vis, än att syfta undersöka effekter i 

relation till ”det motsatta könet”, som nu är fallet, vilket kan anses heteronormativt. Då aktuell 

studie inte syftade undersöka sexuell läggning hos individen samt att inga tendenser gällande 

att formuleringen av dessa frågor gällande upplevda effekter var problematiska uppkom under 

pilotundersökningen omformulerades inte dessa frågor. Med detta i beaktning är 

utformningen frågorna med avseende på just sexuell läggning något som bör has i åtanke vid 

framtida användning av mätinstrumentet, då eftertanke får göras kring huruvida frågorna 

syftar generera likvärdiga svar för individer som uppgett annan sexuell läggning än 

heterosexualitet.  

 Under databearbetningen reflekterades även kring avgörandet om vilken riktning som 

samband mellan de för studien aktuella variablerna har, huruvida en ökad konsumtion av 

pornografi ledde till ökade positiva effekter, eller om istället höga positiva effekter resulterade 

i högre konsumtion av pornografi. I framtida studier på ämnet skulle just orsaks- och 

riktningssamband vara intressant att undersöka, särskilt i relation till upplevda positiva 

respektive negativa effekter av pornografikonsumtion. Att undersöka vilken effekt som 

pornografi kan ha för en individ torde rimligt att göras genom en longitudinell studie med 

inkluderandet av grupper som både konsumerar pornografi och som inte gör det, då mer 

temporära tendenser gällande effekter kan bortses ifrån och fokus istället kan läggas på vad 

pornografikonsumtion kan generera för bestående effekter hos individen. Gällande utförandet 

av longitudinell studie skulle även sexuella kontakter och sexuellt beteende vara särskilt 

intressant att undersöka hos individer som konsumerar pornografi. Detta med avseende på om 

det finns någon skillnad i dels hur individen söker sexuella kontakter, samt hur individen 

agerar i en ny sexuell kontext, relaterat till just mängd konsumtion av pornografiskt material.  

 

 

Slutsatser  

 
Resultat från aktuell studie har visat att män generellt konsumerar mer pornografi än kvinnor, 

upplever pornografin som mer realistisk, upplever en högre positiv effekt av sin 

pornografikonsumtion samt skattar en högre sexuell självkänsla. I relation till detta upplevde 

kvinnor signifikant högre negativa effekter av sin pornografikonsumtion, och uppmätte även 

en lägre sexuell självkänsla. Vilken effekt pornografikonsumtion kan ha hos enskild individ 

är ett komplext område att undersöka, då det är individens upplevelser som ligger till grund 

för bedömningen. Att reflektera kring effekter av pornografikonsumtion baserat på 

självskattade upplevelser kräver en kritisk medvetenhet gällande samhällskontext, sociala 

strukturer och aktuell diskurs kring ämnet. Då konsumtion av pornografi visats ha en påverkan 

på hjärnans faktiska struktur- och uppbyggnad torde undersökandet av pornografi som 

isolerad enhet inte heller vara tillräckligt, utan borde undersökas i samverkan med andra 

samhälleliga faktorer. Därmed bör fokus hos framtida studier på ämnet även läggas på att 
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ytterligare inkludera aspekter som psykisk hälsa, könsskillnader- och strukturer, likväl som 

könsrelaterat våld och trakasserier, för att vidare undersöka eventuellt samband. Sammantaget 

kan resultat från aktuell studie med avseende på inkludering av grupper med olika inställning 

till konceptet sexualitet och pornografi ses bidra till en ökad kunskap kring vad konsumtion 

av pornograf kan ha för olika effekter för individer. Resultat från aktuell studie kan även 

användas som grund för framtida studier gällande de indikerade skillnaderna som uppmätts 

dels mellan män och kvinnor.  

 I relation till pornografikonsumtion är det slutligen ett nämnvärt faktum att extremt 

våldsam pornografi i dagens samhälle är lika enkelt att hitta via nätet som recept på 

kanelbullar, och lika lätt att få tillgång till som sitt eget konto på Instagram eller Facebook. 

Till skillnad från relativt harmlösa tendenser som användning av sociala medier och bakning 

så har dock konsumtion av pornografi visats påverka hjärnan likt en beroendeframkallande 

drog (Kühn & Gallinat, 2014). Att reflektera kring vilka effekter som den egna 

pornografikonsumtionen faktiskt har, samt föreställa sig hur samhället skulle se ut utan 

pornografi, skulle kunna ge en ökad möjlighet att förstå och acceptera den egna sexualiteten, 

utan normer, krav eller förväntningar.  Då konsumtion av pornografiskt material tidigare 

visats korrelera positivt med sexuellt aggressivt beteende mot i synnerhet kvinnor (Hald et 

al., 2009; Vega & Malamuth, 2007; Wright et al., 2016) och i aktuell studie visade sig 

generera högre negativa upplevda effekter för kvinnor än för män, skulle en ökad kritisk 

reflektion och medvetenhet gällande den egna pornografikonsumtionen även kunna resoneras 

vara ett relevant steg i riktning mot ett mer jämställt samhälle med ett minskat könsrelaterat 

våld.  
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