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ABSTRACT 
 
Denna licentiatavhandling rör unga, pornografi och sexuell expo-
nering; närmare bestämt unga mäns användning av pornografi, 
samt framför allt unga kvinnors sexuella exponering på internet. 
 
Sexuella representationer finns närvarande i vardagen och porno-
grafikonsumtionen har ökat med internets utveckling, företrädesvis 
bland ungdomar. I utvecklingen av sin identitet testar de olika för-
hållningssätt och vägval, inte minst inom sexualitetens område. 
Unga män och kvinnor är uppvuxna med idealet om jämställdhet, 
men sexuella handlingar regleras också av underliggande föreställ-
ningar om kön och sexualitet. Unga män förväntas å ena sidan bli 
sexuellt attraherade av pornografi, å andra sidan förhålla sig kri-
tiska till den. För unga kvinnor är förhållandet på sätt och vis det 
omvända. Samtidigt som de bör vara sexuellt återhållsamma, så 
förväntas de ta för sig sexuellt och vara sexuella på samma villkor 
som unga män.  
 
Syftet med licentiatavhandlingen är att undersöka vilka innebörder 
pornografianvändning och sexuell exponering har för unga vuxna. 
Den undersöker hur unga män och kvinnor mellan 18 och 25 år re-
sonerar när det gäller erfarenheten av att titta på pornografi och att 
exponera sig sexuellt för andra och hur deras erfarenheter i dessa 
avseenden påverkar välbefinnandet, liksom hur de ser på sina egna 
handlingar i förhållande till de köns- och sexualitetsnormer som rå-
der i omvärlden. Metoden är kvalitativa forskningsintervjuer.  
 
Både de unga kvinnorna och männen uttrycker en medvetenhet och 
ett motstånd gentemot de könsstrukturer som råder när det gäller 
pornografi och sexuell exponering. Ingen av dem vill betraktas som 
offer för sådana, utan tvärtom som aktiva subjekt med förmågan 
att kritiskt granska och ta spjärn mot dominerande normer. De 
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unga männen menar att pornografin inte överensstämmer med 
verklighetens sexualitet, vilket har att göra med hur relationer och 
intimitet gestaltas i pornografin. De beskriver att pornografin är 
avskalad från känslomässig intimitet. Det får konsekvenser för de-
ras egen användning, då denna avsaknad både utgör pornografins 
styrka och svaghet. Det är pornografins styrka eftersom använd-
ningen av pornografi kan innebära att man slipper engagera sig i 
en kroppslig sexuell samvaro, vilken alltid innebär ett visst mått av 
beroende av en annan part. Det är också pornografins svaghet då 
de porträtterade relationerna mellan könen upplevs som ojämlika 
och ibland svåra att acceptera. Männen upplever sig begränsade av 
de representationer av sexualitet som finns tillgängliga för dem. De 
unga kvinnorna som exponerar sig sexuellt för andra kämpar mot 
att värja sig mot objektifiering och stigmatisering i de fall de får 
nedsättande kommentarer på sina sexuella bilder. Samtidigt upple-
ver de ett oberoende och känner sig stärkta som individer, när 
kommentarerna är positiva och personliga.  
 
Att använda pornografi och att exponera sig sexuellt får betydelse i 
de ungas vardag och kan berika denna. För de unga männen kan 
pornografianvändningen bli en enkel tillflykt i strävandet efter ett 
oberoende. Den sexuella exponeringen som äger rum inom ett so-
cialt sammanhang, kan likaså sätta guldkant på tillvaron för kvin-
norna, om bara kommentarerna är de rätta. 
 
Båda könen uppger att de utvecklas i takt med upplevda erfarenhe-
ter och att erfarenheterna ligger till grund för kommande hand-
lingar. De lär sig att läsa av olika sammanhang inom pornografin 
och på olika sexuella exponeringswebbplatser. Efter hand anpassar 
de sina gränssättningar i dessa avseenden. Det kan gälla vilka bil-
der man väljer att lägga ut och publicera, eller vilken typ av scener 
man tar del av i pornografin.  
 
De unga männen och kvinnorna beskrivas som reflexiva individer i 
förhållande till pornografi och sexuell exponering. Skamkänslor 
och rädsla för stigmatisering reglerar de ungas handlingar. Sexuali-
tet i denna skepnad är inte oladdad, även om en normalisering av 
fenomenen går att skönja. Inte sällan har de unga synpunkter på 



  

andra som exponerar sig sexuellt eller som tar del av pornografiskt 
material. Att man tror att andra påverkas negativt av att titta på 
pornografi eller att man tycker att andra personer går utanför 
normerna när det gäller sexuell exponering är typiskt för de unga i 
undersökningarna.  
 
Nyckelord: pornografi, sexuell exponering, sexualisering, internet, 
senmodernitet, unga män, unga kvinnor 
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INLEDNING 

Denna licentiatavhandling rör unga, pornografi och sexuell expo-
nering; närmare bestämt unga mäns användning av och attityder 
till pornografi, samt framför allt unga kvinnors sexuella expone-
ring på internet. Avsikten är att undersöka vilka betydelser porno-
grafi och sexuell exponering har för de unga och hur de resonerar 
kring dessa fenomen.  
 
I denna tid av ökad föränderlighet ställs stora krav på oss som in-
divider. Kännetecknande för det senmoderna samhället är allt stör-
re valmöjligheter, vilket innebär att vi människor aktivt måste för-
hålla oss till vår omgivning och ständigt vara beredda på att för-
handla olika beslut (Giddens 1996; Giddens 1997; Bauman 2003). 
För i synnerhet ungdomar är detta centralt; man testar olika för-
hållningssätt och vägval i utvecklingen av sin identitet. Olika dis-
kurser pockar på uppmärksamhet, inte minst inom sexualitetens 
område (Hammarén & Johansson 2007). Den svenska sexualsynen 
brukar betecknas som restriktiv, det vill säga sexualiteten är tillå-
ten, men det finns vissa förbehåll och därmed viss ambivalens 
(Helmius 2000; Lewin et al 1998). Kärlek har i flera decennier va-
rit det som legitimerat sexualitet och är det till stor del än, även om 
toleransen för sexuella förbindelser som inte bygger på kärlek tycks 
ha ökat under senare år (Forsberg 2006; Forsberg, Abelsson & 
Tikkanen 2011). Men en värdegrund som kan uppfattas som när-
mast orubblig är att relationer mellan könen ska vara jämbördiga, 
något som uppkommit i takt med kvinnors ökade rättigheter på ett 
ekonomiskt, politiskt och socialt plan. Unga personer är alltså 
uppvuxna med idealet om jämställdhet mellan könen, där kvinnor 
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och män är sexuella aktörer på samma villkor. Men sexuellt bete-
ende regleras också av underliggande föreställningar om kön. Tra-
ditionellt premieras och belönas sexuell aktivitet hos män, medan 
sexuell aktivitet hos kvinnor förkastas och bestraffas. 
 
Internet har utökat individens sexuella handlingsutrymme, vilket 
bland annat betyder att kvinnor kan ta del av ett sexuellt innehåll i 
både ord och bild på ungefär samma premisser som män (Dane-
back 2012). En aspekt av detta är att pornografikonsumtionen har 
ökat i alla åldrar och detta är kanske mest slående bland unga per-
soner, både bland unga kvinnor och män (Månsson et al 2003; 
Daneback & Månsson 2009). Men pornografi förknippas i all-
mänhet inte med jämställdhet, då den tänjer på normativa ideal 
och moral kring sexualitet. Idag smyger sig också pornografiska 
uttryck in i vår vardag, det talas om att det offentliga rummet har 
sexualiserats. Klart är att sexualiseringen sätter avtryck på oss i hur 
vi tänker kring sexualitet, men oklart är vilka konsekvenser detta 
får (Attwood 2009). 
 
Farhågan finns i vuxenvärlden att ungdomar ska påverkas negativt 
av såväl pornografins explicita som dess subtila gestaltningar. Man 
är rädd för att porren ger upphov till ojämlika förhållanden mellan 
könen och onaturliga kroppsideal, samt att den uppmanar unga att 
utföra vissa sexuella handlingar. I takt med framväxten av ny tek-
nologi och nya användningsområden för internet har också unga 
personers självrepresentationer ökat. Genom till exempel hemsidor, 
bloggar och sociala nätverk (communityn) finns möjligheter att 
publicera bilder och filmer på sig själv, inklusive sådana med sexu-
ella anspelningar eller sexuellt innehåll. Dessa representationer be-
skrivs ofta som könsstereotypa och ibland också som pornografis-
ka, särskilt de unga kvinnornas. Oron finns också för att i synner-
het flickor och unga kvinnor ska råka illa ut till följd av hur de 
framställer sig på internet. Hittills har forskningen på området 
främst framhållit riskerna och de negativa konsekvenserna när det 
gäller ungdomar, sex och internet. Jag fokuserar dock inte primärt 
på riskerna med pornografi och sexuell exponering, utan på den 
mening och betydelse som de unga lägger i dessa fenomen. 
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Fenomenen pornografi och sexuell exponering är intressanta att 
studera då de kan beskrivas som ett slags skärningspunkter i för-
väntningarna på unga mäns och kvinnors sexualitet. Könen har 
olika utgångspunkter i dessa avseenden, men likafullt dilemman 
som måste förhandlas; unga män förväntas å ena sidan bli sexuellt 
attraherade av pornografi (traditionella föreställningar om kön), å 
andra sidan förhålla sig kritiska till den (jämställdhetsidealet). För 
unga kvinnor är förhållandet på sätt och vis det omvända. Samti-
digt som de bör vara sexuellt återhållsamma (traditionella före-
ställningar om kön), så förväntas de ta för sig sexuellt och vara 
sexuella på samma villkor som unga män (jämställdhetsidealet). 
Frågan är då hur unga kvinnor och män tänker när det gäller por-
nografi och sexuell exponering. 
 
Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med licentiatuppsatsen är att undersöka 
vilka innebörder pornografianvändning och sexuell exponering har 
för unga vuxna. Mer specifikt är avsikten att besvara följande frå-
geställningar: 
 
• Hur resonerar män och kvinnor mellan 18 och 25 år när det 

gäller erfarenheten av att titta på pornografi och att exponera 
sig sexuellt för andra? 

• Hur bedömer man att dessa erfarenheter påverkar ens välbe-
finnande? 

• Hur ser man på sina egna handlingar i förhållande till de köns- 
och sexualitetsnormer som råder i omvärlden?  

 
Vad är pornografi? 
En kort ordboksdefinition av pornografi är; ”skriven eller bildmäs-
sig framställning vars huvudsakliga syfte är att verka sexuellt upp-
hetsande”.1 I en längre version framgår pornografins komplexitet. 
”[Pornografi är en] benämning på sinsemellan mycket olika, 
i underhållande och lustframkallande syfte framställda beskriv-
                                                   
1 Se definition, pornografi. http://www.ne.se/kort/pornografi, Nationalencyklopedin. Ordet porno-
grafi i sin moderna betydelse användes först i samband med utgrävningarna i Pompeji i mitten av 
1800-talet (Kendrick 1996). Beakta att det i vissa studier, som Peter & Valkenburgs (2008a; 2008b; 
2010) studier, talas om sexuellt explicit material (sexual explicit materials) och inte pornografi, men 
innebörden är i princip densamma och jag använder begreppen synonymt. 
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ningar av människans erotiska liv. /…/ Bilder som av vissa uppfat-
tas som skamliga och/eller njutbara lämnar andra tämligen oberör-
da.”2 Man kan dock fråga sig i vilken utsträckning fenomenet por-
nografi bygger på tabun kring sexualitet, eftersom tabun kan med-
föra att vi blir sexuellt lockade (Gagnon & Simon 1973/2004; 
Gagnon & Simon 1999). Knudsen, Löfgren-Mårtenson & Måns-
son (2007: 10) beskriver pornografins kärna som normbrytande till 
sin karaktär: 
 

Secretiveness, prohibition and social transgression are all inte-

gral parts of the meaning of pornography; they are what consti-

tute the attractiveness and desirability of the phenomenon. 

 
Om pornografins gränsöverskridande betydelser är viktiga är det 
pornografiska nära förknippat med hemlighetsmakeri och skam. 
Vad som betraktas som pornografiskt är dessutom inte statiskt 
utan varierar, inte bara med den tolkande personen, utan också 
mellan olika tider, kulturer och kontexter. I enlighet med en re-
striktiv sexualsyn ges vissa sexuella ideal företräde. I samtida väs-
terländska kulturer premieras till exempel penetrerande vaginala 
samlag (”vaniljsex”), som sker inom ramen för en parrelation som 
är monogam och heterosexuell (Rubin 1984/1993). Pornografin, 
som förkastas, inbegriper ofta sexuella representationer som är av-
skalade från romantiska känslor. Den innehåller inte sällan ett 
maktspel mellan könen, fler än två personer och homosexualitet. 
Samtidigt finns det en närmast ändlös variation av sexuella teman 
– det finns något för allas hemliga sexuella lustar och laster.  
 
Hur framför allt kvinnor gestaltas i pornografin har i och med den 
feministiska kritiken sedan början av 1980-talet stötts och blötts; 
det vill säga hur, men sedermera också om, kvinnor objektifieras 
och underordnas män i pornografiska gestaltningar och vilken ef-
fekt det får på sexualitet och maktstrukturer mellan män och kvin-
nor. Som nämnts är det också till stor del frågan när det gäller 
ungdomar och pornografi. Vardagsuttrycket att ”göra porr” som 
                                                   
2 pornografi. http://www.ne.se/lang/pornografi, Nationalencyklopedin 
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avser sexuellt umgänge är intressant och antyder att sex och por-
nografi kanske inte är helt åtskilda fenomen.  
 
Vad är sexuell exponering? 
Pornografi har samband med sexuell exponering. Visst skulle man, 
åtminstone i vissa fall, kunna kalla sexuell exponering för amatör-
pornografi. Men genom att använda begreppet sexuell exponering 
sätts fokus inte bara på den sexuella representationen, utan också på 
själva handlingen. Begreppet är också vedertaget när det gäller just 
ungdomars agerande i sådana avseenden (Ungdomsstyrelsen 2009).  
 
Men vad innebär sexuell exponering mer precist? Med sexuell ex-
ponering menas att man visar upp sin kropp eller delar av sin 
kropp på ett sexuellt sätt för en eller flera betraktare.3 Det kan ske 
på bild eller på film (asynkron kommunikation), eller i realtid via 
en webbkamera eller på en scen (synkron kommunikation). Två 
varianter av sexuell exponering kan identifieras. Den ena är att 
man själv exponerar sig sexuellt och den andra är att man låter sig 
exponeras sexuellt. I det första fallet är man sin egen regissör, pro-
ducent och distributör. I det andra fallet överlämnas regissering, 
produktion och distribution åt andra aktörer, såsom inom kom-
mersiell pornografi och striptease. Betraktaren kan uppfatta expo-
neringen som sexuell oavsett om man exponerar sig själv eller låter 
sig exponeras. I licentiatuppsatsen ligger fokus på de som själva 
exponerar sig sexuellt.  
 
Sexuell exponering är ett föränderligt fenomen eftersom tekniken 
är föränderlig och ständigt utvecklas. Särskilt stor betydelse har 
den nyare digitaltekniken haft för de som själva exponerar sig sex-
uellt. Det har tidigare varit möjligt att producera (sexuella) bilder 
och filmer med analoga kameror, men med digitaltekniken går det 
också att distribuera och publicera material på internet eller via 
mobiltelefon. Detta brukar benämnas som user-generated content 
(USG). Då sexuell exponering går hand i hand med teknikutveck-
                                                   
3 Sexuell exponering används inte här i passiv betydelse – att exponeras för exempelvis pornografiskt 
material. 
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lingen uppkommer också nya begrepp som innebär eller anknyter 
till sexuell exponering. Sexting4 är exempel på ett sådant. 

 
Vad innebär det då att visa upp sin kropp på ett sexuellt sätt? Script 
är en metafor från teaterns värld som kan jämföras med manus. Vi 
utvecklar script i förhållande till alla aspekter av vår omvärld, men 
termen fungerar särskilt väl då sexuella normer och handlingar ska 
förklaras. Sexuella script ger direktiv om vad som ska betraktas 
som sexuellt och de talar om hur individer bör reagera och handla i 
förhållande till sexuella innebörder (Gagnon & Simon 1973/2004; 
Gagnon & Simon 1999). Scripten existerar på tre nivåer; kulturell, 
interpersonell och intrapsykisk nivå. Kulturella script anger samhäl-
lets grundläggande värderingar; gemensamma för det kollektiva li-
vet. Genom kulturella script fångar individen upp signaler och sym-
boler i vilka särskilda roller förespråkas. Framförandet av dessa rol-
ler speglar på ett eller annat sätt de kulturella scripten. Men script 
på denna nivå är alltför abstrakta för att självständigt förklara ett 
beteende. En individ använder interpersonella script när den kalib-
rerar sina handlingar med de i samhället aktuella kulturella scrip-
ten. För att göra detta krävs att individen ”samtalar” och resonerar 
med sig själv; det sker i det intrapsykiska scriptet. Individens önsk-
ningar och motiv måste anpassas till scripten på de andra två nivå-
erna. Motiv går därmed inte att direkt förena med en instinkt eller 
drift, eftersom de inte existerar på egen hand. Således uppfattas inte 
något som sexuellt förrän det ges en sexuell betydelse. Om vissa 
rekvisit är uppfyllda, det vill säga att det finns sexuella innebörder, 
ökar sannolikheten för att något ska betraktas som sexuell expone-
ring. Det gäller vad som visas upp, hur det visas upp, i vilket sam-
manhang och varför det visas upp.  
 
Sexuell exponering bygger på kommunikation mellan en avsändare 
(den som exponerar sig) och en mottagare (betraktare). Den som 
har för avsikt att exponera sig sexuellt försöker få betraktarens in-
                                                   
4I USA och i England diskuteras sexuell exponering ofta i termen av sexting. Termen har används i 
något olika betydelser, men är en sammanslagning av orden sex och texting och avser i regel att unga 
skickar sexuella bilder av sig själva via mobiltelefon till andra unga personer.  
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tresse och samspela med denna.5 Som medel för kommunikationen 
är den sökande blicken central (Hirdman 2007). En kropp eller 
specifika kroppsdelar är objekt för exponeringen. Vissa kroppsde-
lar är mer sexuellt laddade än andra (könsorgan) och vissa kropps-
delar hos kvinnor ges en större sexuell laddning än motsvarande 
hos män (såsom bröst och läppar). Men det gäller också hur 
kroppsdelarna framställs. Markeras de på ett sådant sätt att be-
traktarens uppmärksamhet dras till dem och förstår denna att en 
sådan markering ska tolkas som sexuell? Om en kvinna slår på 
sina bröst så dras förvisso uppmärksamheten till brösten, men om 
hon i stället smeker brösten så är sannolikheten större för att fram-
ställningen ska betraktas som sexuell. 
 
Hur en framställning upplevs är också beroende av sammanhanget 
som den äger rum i. När det gäller kommersiell pornografi och 
striptease finns det ofta ingen tvekan om att det rör sig om sexuell 
exponering. Sammanhanget, till exempel i en porrfilm eller på 
strippklubben, ger vägledning i hur den kroppsliga framställningen 
ska tolkas. Olika sammanhang ramar alltså in en framställning på 
olika sätt. Hirdman (2002) visar att kvinnors kroppar porträtteras 
på liknande sätt i press avsedd för såväl unga kvinnor (Veckore-
vyn) som för män (70-talets Fib aktuellt), men i det senare fallet 
betraktas kvinnan i större utsträckning som ett sexuellt objekt. 
Samma sak gäller då strandbilder från ungdomswebbplatser sprids 
och publiceras i en pornografisk kontext. Bilderna får en annan in-
ramning och tolkas därmed på annat sätt av betraktaren (Söderlind 
& Månsson 2004).  
 
Men det finns en glidning i vad som är att betrakta som sexuellt, 
det vill säga olika personer kan tolka en framställning på olika sätt 
och det gäller både för avsändare och betraktare. Då unga publice-
rar bilder på internet kompliceras frågan.6 En ung kvinna lägger ut 
en bild av sig själv på sin blogg, där hon intar en sexig pose och 
plutar med läpparna – är det sexuell exponering? Anser hon själv 
                                                   
5 Begreppet self-deliberate exposure (Ainsaar & Lööf 2011) som har använts synonymt med begrep-
pet sexuell exponering (sexual self-exposure) betonar individens medvetenhet i förhållande till expo-
neringen. 
6 För enkelhets skull använder jag ordet bild i diskussionen, även om det också kan röra sig om ex-
ponering via film, webbkamera eller mobiltelefonens kamera. 
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att det är en sexig bild? Tycker andra det? Vad händer med bilden 
om den dyker upp i familjens dator, eller om den överförs till ett 
mer pornografiskt sammanhang? Avsikten med en bild kan variera. 
Om det finns ett röstningsförförande på en webbplats eller inom 
ett ungdomscommunity, så antar bilderna, i synnerhet hos unga 
kvinnor, en mer sexualiserad form. Men det är inte säkert att per-
sonen som framställer sig uppfattar bilden som sexig, bara att man 
ska se sådan ut på bild. Det har visat sig att unga vägleds av det 
pornografiska scriptet, som bygger på koder och symbolik från 
pornografin, och gestaltar sig i enlighet med detta. En plutande 
mun, en förförisk blick och en djup urringning ingår i scriptet för 
hur unga kvinnor visar upp sig i sådana sammanhang (Löfgren-
Mårtenson & Månsson 2006). På liknande sätt har Hirdman 
(2007) talat om body-ism och face-ism. Body-ism betecknar de 
unga kvinnornas sätt att framställa bilder, där alltså kroppen och 
blicken blir det centrala. Hon är medveten om betraktaren och 
kommunicerar med denna. Face-ism står för unga mäns framställ-
ningar. Ansiktet är ofta i fokus i bilden, men blicken är riktad bort 
och han försöker således inte upprätta en relation med betraktaren. 
Unga mäns framställningar syftar i större utsträckning till att speg-
la ett reellt jag, medan unga kvinnors är lik mediebilden av kvin-
nan som sexualiserat objekt. Därmed inte sagt att inte unga män 
också exponerar sig sexuellt.  
 
Att det finns glidningar i hur olika personer definierar eller tolkar 
vad som utgör sexuella innebörder bör finnas i åtanke då man dis-
kuterar förekomsten av sexuell exponering bland unga. Hur unga 
själva ser på sina egna framställningar har betydelse för om de 
rapporterar att de har lagt ut sexuella bilder. 
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FORSKNING OM UNGA, PORNO-
GRAFI OCH SEXUELL EXPONERING 

I olika debatter om unga talas det ofta om hur ett fenomen ”kryper 
ner i åldrarna”, inte minst när det gäller frågor som rör sexualitet. 
Såväl ungas pornografikonsumtion som deras självrepresentationer 
på internet har varit föremål för diskussion. Med internets expan-
sion och dess ökade utbud av kommersiell pornografi har vuxen-
världen bekymrats för hur de unga påverkas av pornografins stereo-
typa ideal och gestaltningar. Då det också blivit enkelt att publicera 
material om sig själv på nätet och komma i kontakt med okända 
personer, har det följt en oro för att unga ska råka illa ut till följd av 
sina egna handlingar och aktiviteter – i synnerhet om de är av sexu-
ell karaktär. Till stor del har denna oro rört de risker som kan för-
knippas med att lägga upp bilder där den unga personen framstår 
som sexig. Riskerna kan utgöras av att sådana bilder sprids till och 
publiceras i andra sammanhang än det avsedda (Månsson & Söder-
lind 2004). Riskerna kan också innebära att den unga personen ut-
sätts sexuellt, exempelvis genom att denna uppmanas att tala om 
sex, att visa upp sig sexuellt via en webbkamera eller att skicka bil-
der med sexuell framtoning. I synnerhet har oron gällt sexuell groo-
ming, då vuxna etablerar kontakt med barn på nätet i syftet att möta 
barnet offline och förgripa sig på det sexuellt (Brå 2007). Teknolo-
gin har uppfattats som ett hjälpmedel för förövaren att lura och ma-
nipulera offret (Jonsson, Warfvinge & Bank 2009). 
 
En gemensam bakgrund för den nationella och internationella 
forskningen om unga, sexualitet och internet är alltså vuxenvärl-
dens oro för att unga ska utsättas för risker och drabbas av oöns-
kade konsekvenser eller i övrigt påverkas negativt till följd av sina 
handlingar. Det är ovanligt att oberoende akademisk forskning står 
för kunskapsflödet i sådana sammanhang, utan den sker i regel på 
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uppdrag från olika myndigheter. Forskningen ville kartlägga hur 
ungas pornografikonsumtion såg ut, hur de unga förhöll sig till 
pornografi och pornografins eventuella påverkan på deras sexuali-
tet. Ett flertal nordiska studier inom dessa områden genomfördes 
mellan 2002 och 2007 inom ramen för NIKK7 (TemaNord 
2006:544; TemaNord 2006:545; TemaNord 2006:546; Knudsen, 
Löfgren-Mårtenson & Månsson 2007). På senare år har området 
sexuell exponering (tillsammans med sexuell exploatering) bland 
unga tagit vid och dominerat forskningen. Här har bland annat ett 
svenskt regeringsbeslut legat bakom.8 Man har velat ta reda på i 
vilken utsträckning unga exponerar sig sexuellt, hur unga resonerar 
kring sexuell exponering och vilka risker som exponeringen kan 
innebära.  
 
Licentiatuppsatsens båda delstudier är inbegripna i detta kunskaps-
flöde. Min forskning har dock inget uttalat riskfokus, utan tyngd-
punkten ligger på hur de unga själva resonerar kring pornografian-
vändning och sexuell exponering. Jag är intresserad av den betydelse 
unga lägger i sina handlingar. I det följande kommer jag först att re-
dogöra för forskning som rör olika aspekter av ungas pornografi-
konsumtion. Därefter uppmärksammar jag studier som handlar om 
sexuell exponering bland unga på internet eller via digitala medier.  
 
Forskning om unga och pornografi 
Sverige och de nordiska länderna (tillsammans med ett par östeu-
ropeiska länder) toppar listan för andelen barn som kommit i kon-
takt med pornografi i Europa. Bland Sveriges 9-16-åringar är det 
26 procent som sett pornografi (sexuella bilder) på internet under 
det senaste året, jämfört med Tysklands fyra procent (Livingstone 
et al 2011). Oftast rör det sig om ett aktivt sökande efter pornogra-
fi som sker före femtonårsåldern och således före eller vid tiden då 
flertalet unga gör sexuell debut. I princip samtliga unga i 18-20-
årsåldern har någon gång i sitt liv sett på porr (Sørensen & 
Kjørholt 2007). Forskningen visar att unga mäns konsumtion är 
större än unga kvinnors. De är också mer positivt inställda till por-
nografi än vad kvinnor är (Rogala & Tydén 2003; Tydén & Roga-
la 2004; Häggström-Nordin, Hanson & Tydén 2005; Svedin & 
Priebe 2004; Hammarén & Johansson 2005; Tikkanen, Abelsson 
& Forsberg 2011). Bilden av skillnaden mellan unga mäns och 
kvinnors konsumtion och förhållningssätt till pornografi kan dock 
                                                   
7 Nordisk instittut för kunnskap om kjønn 
8 IJ2008/1824/UF 
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nyanseras. Samtidigt tyder forskningen på att det finns en kom-
plexitet och att könen tenderar att närma sig varandra i dessa avse-
enden. Jag har valt att särskilt ta upp några studier som belyser så-
dana förändringar och visar på att mönstren inte är entydiga. 

 
Unga kvinnors och mäns förhållningssätt till pornografi 
Låt oss börja med en svensk kvalitativ studie av Berg (2007), som 
tar avstamp i femtonåriga flickors förhållande till heterosexuell 
samvaro och pornografi. Den visar att flickor måste passera som 
”lagom” sexuellt aktiva – i annat fall riskerar de att kategoriseras 
som antingen lösaktiga eller som ”torrisar”. För att hålla sig inom 
normen för vad som kan uppfattas som ”lagom” och respektabelt 
använder de sig av vissa strategier. Exempelvis undviker de att ta 
sexuella initiativ och låter sexuell aktivitet stanna inom ett parför-
hållande. Denna norm sätter också sin prägel på hur flickor förhål-
ler sig till pornografi, menar Berg. Förvisso framkommer att de blir 
sexuellt upphetsade av porr, men de menar samtidigt att något så-
dant inte är acceptabelt för en tjej att uttrycka, eftersom risken 
finns att bli betraktad som vulgär. I sin inställning till pornografi är 
de i huvudsak negativa. De menar att porren utgör förvrängningar 
av verkligheten och därmed så uppfattar flickorna den som ”fel” 
eller ”sjuk”. I stället bör den sexuella samvaron ske på grundval av 
kärlek. Detta tolkar Berg som att flickorna de facto anser att por-
nografin är avvikande, men att de samtidigt måste passera som 
”lagom”. Den negativa inställningen blir därför den enda korrekta 
hållningen att inta.  
 
När flickorna blir sexuellt upphetsade av pornografin, blir de 
skamfyllda eftersom de också känner avsmak gentemot den. Flick-
orna uppger att deras sexuella upphetsning beror på att pornogra-
fin förknippas med tabun. Den sexuella upphetsningen förläggs på 
så sätt till kroppsliga reaktioner som står utanför deras kontroll, 
vilket också detta enligt Berg är strategier för att betraktas som 
”lagom”.  
 
Det dubbla förhållningssättet, att känna skam och sexuell upphets-
ning samtidigt, delar Berg upp i tankemässiga och känslomässiga 
reaktioner. Den tankemässiga reaktionen står för den avsmak som 
flickorna uttrycker inför porren, vilket sammankopplas med en 
sexualrestriktiv normuppsättning. Det betyder att det enbart är till-
låtet att njuta av sexualiteten under adekvata förutsättningar. Den 
känslomässiga reaktionen, å andra sidan, utgörs av den sexuella 
upphetsningen som pornografin ger upphov till, vilket förknippas 
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med en liberal normuppsättning. Enligt en sådan accepteras olika 
förhållningssätt till sexualitet, vilket betyder att det som leder indi-
viden till sexuell upphetsning uppfattas som godtagbart. I första 
hand styrs dock flickorna av den sexualrestriktiva normuppsätt-
ningen, eftersom det enbart är pojkar som ges möjlighet att följa 
liberala normuppsättningar. Det innebär att implicita över- och 
underordningsnormer för kön fortfarande gör sig gällande och pe-
kar på att flickor ska vara återhållsamma i sexuella sammanhang. 
 
En annan svensk studie där man diskuterar pornografi, men utifrån 
en senmodern synvinkel, är Hammarén och Johanssons ”Gender 
Order or Disorder” (2005). Frågor om sexualmoral, könsideal och 
jämställdhet är i fokus i denna studie, och pornografi ingår som ett 
av de teman som man tar upp. Studien utfördes bland kvinnor och 
män i 18-årsåldern i två svenska städer. Den var av både kvantita-
tiv och kvalitativ karaktär. Det man tydligt kan utläsa från infor-
manternas svar, menar författarna, är att de har utvecklat en re-
flexiv attityd i förhållande till dessa frågor. Genom studien framgår 
att synen på mäns och kvinnors sexualitet idag är likartad, då de 
exempelvis förespråkar en aktiv kvinnlig sexualitet. Således säger 
man att kvinnor och män har lika stora behov och kvinnor kan, 
liksom män, ha tillfälliga sexuella kontakter utan att löpa risk att 
drabbas av sanktioner. Författarna menar att den feministiska de-
batten fört med sig sådana förhållningssätt som ifrågasätter de tra-
ditionella könsrollerna. Samtidigt är man noggrann med att påpeka 
att det är svårt att forska inom dessa områden på grund av en 
normativ reflexivitet, vilket betyder att de data som fås ofta är ett 
resultat av att man är medveten om samhällets moraliska koder. 
Den positionen är enklast att uttrycka, eftersom den är den ”kor-
rekta” hållningen. Därför kan man inte med bestämdhet säga hur 
ungdomarna verkligen förhåller sig. Forskarna vill därmed inte hel-
ler hävda att man uppnått jämställdhet mellan könen i dessa frå-
gor. Ungdomssexualitet är dock svår att ringa in och studera även 
av andra skäl. Den kännetecknas av att den är influerad av flera 
olika motsägelsefulla diskurser. Men trots allt finns det anledning 
att tro att det i realiteten pågår en rörelse mot en mer likartad syn 
på könens sexualitet. Studien visar också att den romantiska kärle-
ken fortfarande är central, men att den håller på att förlora mark. 
Hammarén och Johansson vill hävda att den idag står sida vid sida 
med den plastiska sexualiteten, där sexualiteten har legitimitet att 
existera för sin egen skull.  
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Exempel på en arena där könsskillnaderna fortfarande är stora är 
pornografin. Studien visar, liksom Bergs (2007), att kvinnor i hu-
vudsak har en negativ inställning till pornografi, medan förhållan-
det är det omvända för männen. Dock är det resultat man kommit 
fram till komplext. Många av intervjuerna med männen genomsy-
ras av ambivalens och normativ reflexivitet. Hammarén & Johans-
son (2005) menar att det är svårt för dem att förhålla sig till por-
nografi, som de å ena sidan blir sexuellt stimulerade av, men som å 
andra sidan får kritik ur jämställdhetssynpunkt. Följden av detta 
blir att pornografi förknippas med skuld och skam. Studien visar 
även att en av tre unga kvinnor säger sig bli upphetsad av porno-
grafi, jämfört med tre av fyra bland de unga männen. En av fyra 
kvinnor är ”på ett sätt positiv” till pornografi, och bland männen 
är det tre av fyra som står för den uppfattningen. Författarna vill 
tolka detta som att kvinnorna närmar sig männens förhållande till 
pornografi.  
 
UngKAB09, som är den senaste och hittills största svenska under-
sökningen om ungas sexualitet (15-29 år), understryker denna rö-
relse då den visar på att ungefär lika stor andel kvinnor som män 
(60 procent) delvis instämmer i att ”det är spännande och upphet-
sande” att titta på porr. Männen tittar dock fortfarande i större ut-
sträckning på pornografi – var tredje man ser på porr i stort sett 
dagligen. Den största gruppen bland männen tittar någon eller någ-
ra gånger i månaden, medan den största gruppen bland kvinnorna 
har tittat en eller två gånger under de senaste 12 månaderna. Un-
dersökningen visar också att det är fler män än kvinnor som anser 
att det kan vara lärorikt att titta på pornografi (Tikkanen, Abels-
son & Forsberg 2011). 

 
Internet och pornografi 
Vid millenniets början fanns det i Sverige behov av forskning som 
kunde visa vilka förändringar internet fört med sig för det sexuella 
livet. I studien ”Kärlek och sex på internet” var avsikten att under-
söka hur nätet används för kärlekssyften och sexuella syften 
(Månsson et al 2003). Studien visar hur och i vilken omfattning 
man använder sig av nätet i dessa sammanhang och vilken betydel-
se man ger användningen. Studien var den första i sitt slag och 
närmare 2000 personer fullföljde undersökningen, vilket betydde 
att man hade tillgång till ett mycket omfattande material. Man un-
dersökte skillnader i användningen av nätet mellan könen och mel-
lan olika åldrar beträffande kärlek och sexualitet.  
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Det männen ägnade sig mest åt i dessa avseenden var att titta på 
pornografi, något som var fallet för alla åldrar. Även om pornogra-
fianvändningen sjönk något med åldern, var det sammantaget näs-
tan 60 procent som rapporterade detta. I en jämförelse med kvin-
norna var dock skillnaderna stora. Endast en tiondel av kvinnorna 
angav att de tittade på porr. Men det var en större andel av den 
yngsta åldersgruppen av kvinnor (18-24 år) som använde porno-
grafi på internet, än bland den äldsta åldersgruppen av män (50-65 
år). I den yngsta åldersgruppen av män var det tre av fyra som tit-
tade på pornografi på nätet, jämfört med kvinnornas en av fyra. 
Förvisso kunde kvinnorna betecknas som relationsorienterade och 
männen som sexorienterade i dessa sammanhang, men gruppen 
unga kvinnor och män tycktes närma sig varandra – generations-
skillnaderna tycks alltså vara större än könsskillnaderna. I tidigare 
forskning, då internet låg i sin linda (Lewin et al 1998), var köns-
skillnaderna större än generationsskillnaderna. Så även om man 
finner könsstereotypa mönster i könens förhållningssätt till porno-
grafi, befinner de sig likväl i rörelse mot en större variation. Med 
den uppföljande undersökningen ”Kärlek och sex på internet 
2009” (Daneback & Månsson 2009) ville man se om sådana ten-
denser hade förstärkts. Sedan den förra, år 2003, hade internet och 
sätten att använda internet förändrats. I den förra undersökningen 
utgjorde stora chattrum de miljöer där man interagerade med 
andra, i den nyare har communityn, olika webbplatser för likasin-
nade som kräver medlemskap, vuxit fram och blivit vanligare.  
 
I den nyare undersökningen ligger fokus på unga män och kvinnor, 
18-24 år. Studien är särskilt intressant eftersom åldersgruppen i 
stort sett överensstämmer med den i föreliggande studie. Unga män 
ägnar sig fortfarande mest åt att titta på porr när det gäller kärlek 
och sexualitet. I jämförelse med den tidigare studien är det mer 
vanligt förekommande idag då det gäller nästan nio av tio unga 
män. Skälen de anger för detta är att de blir sexuellt upphetsade 
och för att tillfredsställa sig själv sexuellt. Men även kvinnorna 
uppger att de tittar på porr och under de år som förflutit sedan den 
tidigare undersökningen har kvinnornas konsumtion ökat. Det är 
nu en av tre unga kvinnor som tittar på pornografi, jämfört med 
tidigare en av fyra. Liksom männen tittar de på pornografi för att 
bli sexuellt upphetsade, men de gör det i större utsträckning än 
männen tillsammans med sin partner. När det gäller ökade likheter 
mellan könen och vad det innebär för kvinnor som sexuella sub-
jekt, så kan de uppleva att de har ett större handlingsutrymme att 
ägna sig åt sexuella aktiviteter på nätet än utanför. På internet lö-
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per de dock också risk att bli betraktade som objekt för en manlig 
sexuell blick, med till exempel ofrivilliga sexuella erbjudanden som 
följd. 

 
Påverkar porren ungas sexualitet? 
Holländska forskare har genom longitudinella studier bland unga, 
13-20 år, försökt att kartlägga olika samband mellan pornografi-
konsumtion och dess påverkan på ungas attityder och sexualitet. 
De har funnit att en högre pornografikonsumtion är förknippad 
med osäkerhetskänslor kring sexuella praktiker (Peter & Valken-
burg 2008a) och att en högre konsumtion minskade den tillfreds-
ställelse de unga kände sig med sitt eget sexualliv. De unga som 
hade begränsad eller ingen erfarenhet av sexuell samvaro var de 
som kände sig minst nöjda. Samma sak gällde såväl för män som 
för kvinnor (Peter & Valkenburg 2008b). Forskarna har hittat or-
sakssamband mellan en högre pornografikonsumtion och ungas 
instrumentella eller liberala sexuella attityder (positiva attityder till 
tillfälliga eller kravlösa sexuella förbindelser och uppfattningen att 
sex är fysiskt). De visar att en högre konsumtion leder till mer libe-
rala sexuella attityder och att förhållandet inte är det motsatta. 
Den förmedlande länken här emellan är uppfattningar om porno-
grafin som verklighetsbaserad (egentligen inte orealistisk) och an-
vändbar (att den utgör en kunskapskälla) – sådana uppfattningar 
förstärktes också vid en högre konsumtion (Peter & Valkenburg 
2010).   
 
Går det då att hävda att pornografin orsakar vissa sexuella hand-
lingar, såsom analsex? Något sådant samband har inte fastställts. 
Det som går att se är att det finns ett samband mellan ungas por-
nografikonsumtion och sådana sexuella aktiviteter som är vanligt 
förekommande i pornografin. Sambandet kan bestå i att man har 
en bred repertoar när det gäller sexuella handlingar och att både 
pornografikonsumtion och till exempel utövandet av analsex är del 
av den (Forsberg 2006). En form av påverkan kan sägas ske då 
man blir sexuellt upphetsad av det man ser i pornografin. Ett sätt 
att ta reda på hur man inspireras av pornografi är att undersöka i 
vilken utsträckning unga har provat sådana sexuella handlingar 
som de fått uppslag från genom porren. En femtedel av tredjeårs-
gymnasisterna uppger att de inspirerats på detta sätt, och det gäller 
i synnerhet männen (Priebe, Åkerman & Svedin 2007). Det står 
dock inte klart vilka sexuella handlingar detta inbegriper. Det skul-
le därmed kunna röra sig om typiska heterosexuella praktiker, som 
vaginala samlag. På en direkt fråga i en annan studie om de unga 
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tyckte att deras egen sexualitet påverkats av pornografin och i så 
fall hur, så svarade dock hälften av männen att den gett inspiration 
och nya idéer, gentemot en tredjedel av kvinnorna. Kvinnorna 
uppgav i mycket högre utsträckning än männen att osäkerhet och 
krav följde i spåren av sådan inspiration (Häggström-Nordin 
2005), något som också påvisats i andra studier (Rogala & Tydén 
2003; Mattebo et al 2012).  

 
Kan unga hantera pornografi? 
Kvalitativa studier visar att unga idag anser att det är ”ganska 
normalt” att titta på porr. Men samtidigt är de unga reflexiva och 
kritiska i sitt förhållande till pornografi och till sexualiserade me-
dierepresentationer, inte minst då det gäller hur könen gestaltas. 
De anser att män och kvinnor porträtteras som ojämlika motsatser 
och på så vis vill de separera pornografin från verkligheten (Löf-
gren-Mårtenson & Månsson 2006; Mattebo et al 2012). I studien 
från 2012 uttryckte både männen och kvinnorna att pornografins 
sexuella tekniker är spännande att studera och de uppgav att de lär 
sig något av dem. Samtidigt oroar sig de unga för hur porren kan 
inspirera och påverka andra personer och de är rädda för att an-
vändningen av pornografi kan leda till olika negativa konsekvenser 
avseende relationer och sexualitet. Kvinnorna framhöll risken att 
bli involverade i oönskade sexuella aktiviteter, då pornografins 
kvinna alltid är tillgänglig. Vissa män i studien betraktade porren 
som medverkande till våldtäkter. Att unga är medvetna om porno-
grafins fiktion, men samtidigt inspireras av den beskrivs av fors-
karna som en problematisk paradox, då de är bekymrade för att de 
ungas sexualitet kan komma att likna pornografins diskrimineran-
de sexualitet (Mattebo et al 2012).  
 
I studien från 2006 poängteras de ungas aktiva förhållningssätt och 
de strategier de använder sig av för att hantera pornografins avig-
sidor, liksom att den finns ”överallt”. De unga kan generellt sett 
inte betraktas som passiva mottagare av pornografins budskap och 
bilder, då de måste förhålla sig reflexiva till den och på så sätt un-
danröja känslor av osäkerhet. Att det finns möjligheter att diskute-
ra sexualitet och pornografi beskrivs av de unga som betydelsefullt 
för att kunna ta spjärn mot den bild av sexualiteten som pornogra-
fin ger. Egna sexuella erfarenheter fungerar också som ett slags 
vaccin mot att låta sig påverkas av pornografins ideal. Då pojkar i 
de tidiga ungdomsåren framför allt är positiva till porr, blir de i 
takt med egna sexuella erfarenheter mer kritiska. Flickor är i stället 
kritiska i yngre år, medan de blir mer positivt inställda med stigan-
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de ålder och bland unga vuxna tenderar könen att närma sig var-
andra i sin syn på pornografi. Detta har beskrivits som skilda por-
nografikarriärer för män och kvinnor (Löfgren-Mårtenson & 
Månsson 2006). 
 
De ungdomar som har olika svårigheter i livet har kanske inte i 
samma utsträckning som andra möjligheter att utveckla reflexiva 
förhållningssätt till pornografi. Bland högkonsumenterna av por-
nografi finner man oftare de unga män som mår dåligt. Högkon-
sumenterna har särskilt studerats och gruppen utgörs nästan helt 
och hållet av män (Priebe, Åkerman & Svedin 2007; Svedin & Pri-
ebe 2010). Högkonsumenterna definieras som de som tittar på 
pornografi ”mer eller mindre dagligen” och det rör sig om ungefär 
en man av tio.9 Dessa led i högre utsträckning än andra män av 
psykisk ohälsa och de var överrepresenterade då det gäller gräns-
överskridande kriminella och sexuella handlingar (sexuella över-
grepp samt köp och försäljning av sexuella tjänster). De var mer 
positiva i sina attityder gentemot pornografi än andra män, då de i 
större utsträckning uppfattade pornografi som undervisande och 
stimulerande för sexualiteten. I lägre grad än övriga män tyckte de 
att porr var kvinno- respektive mansförnedrande.   
 
Vad betyder pornografin? 
Det finns alltså skillnader mellan könen då det gäller konsum-
tionsmönster och synen på pornografi, men de tenderar att bli 
mindre. Vi kan konstatera att pornografin har viss betydelse för 
ungas sexuella socialisation, då den kan utgöra inspiration. I syn-
nerhet unga män anser att det kan vara lärorikt att titta på porr. 
Därtill kommer att många flickor och pojkar kommit i kontakt 
med pornografi före den sexuella debuten, vilket innebär att por-
nografin blir referensmaterial i förhållande till egen sexualitet. I en-
lighet med det menar Sørensen & Kjørholt (2007) att tidig expone-
ring av pornografi innebär att den normaliseras. De flesta unga 
förhåller sig dock reflexiva till pornografi, vilket betyder att de 
också är kritiska och tar spjärn mot den. Det går inte att säga ex-
akt vilken roll pornografin spelar i ungas sexualitet, bara att por-
ren är en del av den. Det blir då intressant att närmare få veta vilka 
vidare betydelser unga, i detta fall unga män, lägger i sin pornogra-
fianvändning. 

 
                                                   
9 Andra studier (Häggström-Nordin, Hanson & Tydén 2005; Tikkanen, Abelsson & Forsberg 2011) 
har dock funnit en större andel högkonsumenter, vilket kan bero på att de har använt mer generösa 
definitioner av ”ofta”, eller haft färre svarsalternativ. 

35



 36 

Forskning om sexuell exponering bland unga 
I föregående del av forskningsöversikten låg fokus på unga mäns 
och kvinnors pornografikonsumtion – hur mycket de tittar på por-
nografi, hur de förhåller sig till den och hur de påverkas av den. I 
denna del handlar det om unga män och kvinnor som exponerar 
sig själva via interaktiva digitala medier som internet.  
 
Som tidigare nämnts är det ovanligt att oberoende akademisk 
forskning står för kunskapsutvecklingen då det finns en bakomlig-
gande oro. Forskningen sker i regel på uppdrag från olika myndig-
heter. Så är också fallet när det gäller forskning om ungas sexuella 
exponering på internet. I Sverige har den framför allt initierats av 
Ungdomsstyrelsen, som haft uppdraget från regeringen att 
”genomföra insatser i syfte att främja det generella förebyggande 
arbetet mot sexuell exploatering av barn och ungdomar mellan 13 
och 25 år, via Internet och andra interaktiva medier”. Syftet har 
också varit att ”öka kunskapen och medvetenheten om flickors och 
unga kvinnors, pojkars och unga mäns attityder till och erfarenhe-
ter av sexuell exponering och sexuella tjänster mot ersättning” 
(IJ2008/1824/UF).  Detta, i sin tur, har varit en del av åtgärderna i 
regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel 
för sexuella ändamål (Skr 2007/08:167). Ungdomsstyrelsens upp-
drag genomfördes mellan 2008 och 2010 och arbetet har utmynnat 
i olika publikationer, utbildningar och konferenser. Här redogör 
jag främst för den uppdragsrelaterade forskning i ”Se mig – unga 
om sex och internet” som rör sexuell exponering (Ungdomsstyrel-
sens skrifter 2009:9).   
 
I den internationella forskningen har riskfokuset också varit tyd-
ligt. EU-länder har samverkat i olika projekt som syftar till att göra 
internet till en tryggare plats för barn och unga att vistas på. Ett av 
dem, EU-Kids Online, syftar till att öka kunskapen om ungas och 
deras föräldrars erfarenheter och aktiviteter som rör risk och sä-
kerhet på internet, också avseende sexuella teman (Livingstone et 
al 2011). ROBERT-projektet har gett en samlad bild av ungas sex-
uella utsatthet på internet utifrån olika länders forskning kring om-
rådet (Ainsaar & Lööf 2011). När det gäller sexuell exponering 
specifikt (via internet eller andra digitala medier) så tycks den in-
ternationella forskningen vara begränsad, med undantag från en 
del amerikanska och engelska studier (till exempel Chalfen 2009; 
Wolak & Finkelhor 2011; Stone 2011; Drouin & Landgraff 2012). 
Debatterna som föregått forskningen har varit livliga i medierna 
och i regeringssammanhang, först i USA och på senare tid även i 
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England. Framför allt har det diskuterats att unga under 18 år gör 
sig skyldiga till barnpornografibrott då de sänder sexuella bilder 
till varandra via mobiltelefon (sexting). Men det har även diskute-
rats att unga riskerar att bilderna sprids med kränkningar och 
mobbning som följd. 
 
Hur vanligt är det att unga exponerar sig sexuellt? 
Det finns problem när det gäller att definiera vad en sexuell eller 
sexig bild är och detta bör finnas i åtanke då ungas sexuella expo-
nering på internet diskuteras. När man undersökt hur vanligt det 
är att unga exponerar sig sexuellt har man bland annat ställt frågor 
kring huruvida unga har lagt upp sexiga bilder av sig själva, men 
man har ingen kunskap om bildens innehåll, bara att respondenten 
själv uppfattar bilden som sexig. Inte heller vet man om publice-
ringen av bilden skett på grundval av frivillighet eller om personen 
känt sig påverkad av någon att lägga upp den. Lite förenklat kan 
man säga att exponeringen är frivillig då man själv publicerat bil-
den.  
 
I olika studier publicerade i Ungdomsstyrelsens skriftserie (2009:9), 
undersöks förekomsten av sexuell exponering bland unga på inter-
net (Svedin & Priebe 2009; Ungdomsstyrelsen 2009; Daneback & 
Månsson 2009). Definitionsproblemet givet, visar dessa studier att 
det är en förhållandevis liten del som har publicerat sexuella bilder. 
I Svedin & Priebes studie bland tredjeårsgymnasister hade drygt 
fyra procent gjort det under det senaste året och här fanns ingen 
skillnad mellan män och kvinnor. Ungdomsstyrelsens egen under-
sökning (16-25 år) visade att åtta procent gjort det någon gång 
över huvud taget, men att det var något vanligare bland de unga 
kvinnorna än bland männen. I Danebacks och Månssons studie 
bland unga personer, 18-24 år, var förhållandet det motsatta; det 
var dubbelt så vanligt bland männen som bland kvinnorna att ha 
publicerat sexuella bilder eller filmer av sig själv på internet – tolv 
procent respektive sex procent. Hur som helst konstaterar man att 
inom vissa communityn, där användarna kan publicera sexuellt 
explicit innehåll, går det en bild av en kvinna på tio bilder av män 
som exponerar sig sexuellt. Detta tycks främst gälla communityn 
som har en mer pornografisk inramning och inte i första hand är 
riktade mot ungdomar. I den stora undersökningen om unga och 
sexualitet, UngKAB09, fanns en fråga inkluderad som inbegrep fri-
villig sexuell exponering på internet, här formulerad som ”om man 
lagt ut nakenbilder på sig själv”. Sex procent av kvinnorna och sju 
procent av männen hade gjort det under det senaste året, vilket lik-
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nar resultatet från de övriga studierna (Tikkanen, Abelsson & 
Forsberg 2011). Ett resultat skiljer sig dock från andra. Det gäller 
en del av Ungdomsstyrelsens undersökning där respondenterna re-
kryterats från ett ungdomscommunity med särskilt bildfokus.10 
Bland dessa unga (13-19 år) är det en betydligt högre andel som 
rapporterar att de lagt ut sexuella bilder eller filmklipp på nätet; 
det gäller en dryg fjärdedel (Ungdomsstyrelsen 2009).  
 
I en dansk rapport bland femtonåringar som Red Barnet (Rädda 
Barnen) tagit fram är siffrorna betydligt lägre. Den visar att två 
procent av pojkarna och en procent av flickorna lagt ut sexuella 
bilder av sig själva på internet (Leicht & Sørensen 2011). I EU-Kids 
Online är barnen mellan nio och sexton år och här framgår att tre 
procent lagt ut sexuella bilder, vilket också utgör en liten andel. 
Barnen (och deras föräldrar) intervjuades i sina hem i denna under-
sökning, vilket kan ha föranlett en underrapportering (Livingstone 
et al 2011). Det finns inga svenska siffror med representativitet att 
jämföra med på denna punkt, då undersökningarna i Sverige 
främst har avsett något äldre tonåringar eller unga vuxna.  
 
Jämfört med andra ungdomar har hbt-gruppen (homo-, bi- och 
transsexuella) i mycket högre utsträckning exponerat sig sexuellt 
via digitala medier. En tredjedel hade lagt ut sexuella bilder på sig 
själv. Männen i denna grupp är dock kraftigt överrepresenterade 
bland de som exponerat sig sexuellt, där exempelvis över femtio 
procent lagt ut sexuella bilder, jämfört med kvinnornas sexton 
procent (Svedin & Priebe 2009).  
 
Siffrorna är högre när det gäller om de unga har blottat sig via 
webbkamera eller mobiltelefon, vilket alltså inte innebär en publi-
cering av en sexuell bild (eller film). I Svedin & Priebes (2009) stu-
die hade tolv procent av männen gjort det, medan kvinnorna i det-
ta fall var överrepresenterade med sexton procent. Här kan man 
tänka sig att det skett i relation till en för individen känd person, 
som till exempel en partner. (Jämför med Olssons undersökning 
nedan). Färre hade onanerat framför webbkamera. (Fem procent 
av kvinnorna och sex procent av männen.) Endast några få procent 
hade haft sex med någon framför webbkamera eller via mobiltele-
fon, men det var vanligare bland männen än bland kvinnorna. 
Bland hbt-ungdomarna hade knappt hälften blottat sig eller onane-
rat och visat upp detta via webbkamera eller mobiltelefon. I den 
                                                   
10 Bilddagboken (har bytt namn till Dayviews, http://dayviews.com/) 

38



   

danska studien bland femtonåringar hade åtta procent bland båda 
könen visat upp sig via webbkamera (Leicht & Sørensen 2011).  
 
I en undersökning från 2010 bland unga mellan 15 och 23 år, hade 
dock så stor andel som tre fjärdedelar erfarenhet av webbkamera-
sex (Olsson 2010). Det gällde fler män än kvinnor, men inga stora 
skillnader mellan könen förekom. Här handlar det dock inte enbart 
om att ha haft sex framför webbkameran, utan också om att ha ut-
fört sexuella handlingar som onani, eller om att ha tittat på någon 
annan som agerat sexuellt. Majoriteten hade inte själva visat upp 
sig. En tredjedel av kvinnorna hade enbart tittat på andra, medan 
det var betydligt fler män som själva hade visat upp sig. Respon-
denterna var rekryterade från samma community som den del av 
Ungdomsstyrelsens (2009) studie där en större andel än i övriga 
studier lagt ut sexuella bilder. 
 
I en nationell undersökning med ett representativt urval av unga 
mellan tolv och sjutton år i USA hade fyra procent (av de som äger 
en mobiltelefon) skickat sexuella bilder (”sexually suggestive nude 
or nearly nude images”) på sig själva till någon via textmeddelan-
de. Denna undersökning visar dock att de äldre tonåringarna i 
mycket större utsträckning än de yngre har skickat sådana bilder – 
vid 17 års ålder är det åtta procent som gjort det (Lenhart 2009). 
Sådana siffror ligger i linje med svenska undersökningar, men frå-
gorna är ställda på något annorlunda sätt, eftersom de svenska 
även avser internet.  

 
Attityder 
Då unga i undersökningar svarar på om de har exponerat sig sexu-
ellt, så är det alltså i regel få som anser att de själva har gjort det. I 
mycket större utsträckning anser man att andra har gjort det. Ung-
domar i fokusgrupper uppskattar att mellan 50 och 90 procent av 
de unga har lagt ut sexiga bilder (Ungdomsstyrelsen 2010). I Iko-
nomidis Svedmark och Nybergs (2009) studie om teknikens bety-
delse och ungas risktänkande kring sexuell exponering observeras 
ett hundratal olika ungdomsbloggar. Uppfattningen är att det är 
relativt vanligt att dessa innehåller en lägre eller högre grad sexuell 
exponering, från förekomsten av sexuella undertoner, till mer por-
nografiska uttryck i bildspråk och övrigt innehåll.  
 
Sådana skillnader mellan ungas egenrapportering och observatio-
ner av sexuell exponering som gjorts problematiserar antingen 
sanningshalten i de enskilda ungas svar i enkäterna (de kan ha un-

39



 40 

derrapporterat), och/eller att det är fråga om definitionen av vad en 
sexig eller sexuell bild är. (Anser andra att min bild är sexig?) Men 
det säger också något om sexuell exponering och normalisering. 
Uppfattningen bland unga att en sådan stor andel publicerat sexu-
ella bilder antyder alltså en normalisering av fenomenet. Det un-
derstryks också genom att unga i fokusgrupper uppger att det är så 
vanligt förekommande att de inte längre reagerar på sexuell expo-
nering som fenomen. Samtidigt är de unga ibland kritiska och kan 
vara fördömande mot framför allt de flickor och unga kvinnor som 
exponerar sig sexuellt. De uppfattas som ”tragiska och patetiska”, 
endast ute efter uppmärksamhet och kan etiketteras med könsned-
sättande ord som ”slampor” och ”bimbos”. Pojkar bedöms inte 
lika hårt och deras avklädda bilder uppfattas inte heller i samma 
utsträckning som sexuella (Ungdomsstyrelsen 2010; Ikonomidis 
Svedmark & Nyberg 2009; Lenhart 2009).  
 
Möjligheter med sexuell exponering 
Sexuell exponering betraktad i ett kulturellt sammanhang och de 
motiv och möjligheter som de unga själva ser med att exponera sig 
sexuellt beskrivs inte ingående i forskningen, eftersom riskerna ges 
företräde. Chalfens (2009) studie vill nyansera diskussionen. Han 
menar att unga även tidigare har intresserat sig för och bytt foto-
grafier, även i erotiska sammanhang där exempelvis polaroidkame-
ran haft en roll. Nyare teknik innebär att det är samma fenomen 
som återkommer i en annan skepnad. Skillnaden är dock att det 
idag är så enkelt att publicera och dela med sig av bilder. För att 
förstå och placera in fenomenet sexting i en vidare kontext skisse-
rar han fram fyra olika men delvis sammanhängande subkulturer 
eller domäner som unga är del av. De utgörs av mediekultur (me-
dia culture), teknokultur (techno culture), visuell kultur (intense 
visual culture) och ungdomskultur (adolescense culture). ”Medie-
kulturen” innebär att medier infiltrerar våra liv och i mediebruset 
är bilden central. I detta publika rum ges det sexuella stort utrym-
me. Unga är inte enbart konsumenter utan även producenter av 
mediebilder. ”Teknokulturen” avser att världen är teknikdriven, 
vilket understryks av att unga ibland beskrivs som digitalt infödda 
och äldre personer som digitala invandrare. Enkelheten att ta foto-
grafier och publicera dem är för unga en vardaglig handling som 
innebär ett identitetsskapande. Med den ”visuella kulturen” menas 
att utseende och framträdande ges stor betydelse och bilden i detta 
sammanhang spelar en väsentlig roll. Unga socialiseras in i en kul-
tur som är exhibitionistisk till sin natur. ”Ungdomskulturen” kän-
netecknas av ett identitetssökande bland unga, där experimente-
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rande och gränstestande i förhållande till sociala normer och sexu-
alitet utgör nyckelprocesser i vuxenblivandet. Sett i ett sådant 
sammanhang kan det uppfattas som typiskt för ungdomar att ex-
ponera sig sexuellt.  

 
Men vad finns det för mening för enskilda unga med att göra det? 
Vad finns det för positiva betydelser? Unga uppger framför allt två 
olika skäl för att ägna sig åt sexuell exponering – exponeringen ger 
möjligheter till att få bekräftelse och den utgör ett alternativt sätt 
att ha sex. Detta kan gälla i såväl romantiska som i övriga relatio-
ner och med, för individen, både kända och okända personer. I 
bägge fallen finns inslag av experimenterande med identitet och 
gränser.  
 
1. bekräftelse och uppmärksamhet 
Sexuell exponering kan vara ett sätt att söka och få uppmärksam-
het och bekräftelse för sin kropp, sitt utseende och för sin person 
(Chalfens 2009; Jonsson, Warfvinge & Bank 2009; Olsson 2010; 
Wolak & Finkelhor 2011; Weisskirch & Delevi 2011). Genom att 
bli värderad av andra och få deras respons, vill man ta reda på om 
man duger. Bekräftelse tycks vara ett vanligare motiv för sexuell 
exponering bland unga kvinnor än bland unga män (Chalfens 
2009; Olsson 2010; Drouin & Landgraff 2012). Men det har även 
rapporterats att unga har exponerat sig sexuellt för att ge bekräf-
telse. I Danmark hösten 2010 visade det sig att det bland flickor på 
några jylländska skolor blivit en trend att via mobiltelefon skicka 
nakenbilder på sig själva till varandra. I dessa fall argumenterades 
det för att motiven inte var sexuella, utan dessa handlingar skedde 
som bevis på ömsesidig tillit mellan flickorna (Leicht & Sørensen 
2011). 
 
2. alternativt sätt att ha sex 
En del unga ser på sexuell exponering via internet eller digitala 
medier som ett tryggt och säkert alternativ till att ha fysiskt sex. 
Således slipper man risken för graviditeter och STD (Chalfens 
2009; Lenhart 2009). Men unga beskriver också stora fördelar 
med att personliga möten uteblir, då de kan experimentera med 
sexualiteten på ett sätt som förmodligen innebär mindre risker än 
motsvarande aktiviteter offline (Ainsaar & Lööf 2011). Det reella 
geografiska avståndet uppfattas alltså som en trygghetsfaktor. När 
det gäller unga hbt-personers situation, så blir de möjligheter inter-
net erbjuder viktigare än för många andra, bland annat eftersom de 
upplever sig begränsade av den heterosexuella normen utanför nä-
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tet. Internet ger dem exempelvis goda tillfällen att komma i kon-
takt med andra hbt-personer, liksom att utforska vad de är sexuellt 
intresserade av (Gäredal & Nathorst-Böös 2009).  
 
I Olssons (2010) studie var möjligheten att ha ett förhållande med 
en partner som inte bor nära det skäl männen i störst utsträckning 
angav för att de ägnat sig åt webbkamerasex. Det uppgav också 
kvinnorna, men i något mindre utsträckning. I detta fall uppfattas 
sexuell exponering som ett substitut för fysiskt sex, där internet 
och digitaltekniken krymper det upplevda geografiska avståndet 
mellan parterna i förhållandet. Drouin & Landgraff (2012) visade 
dock i sin psykologiska studie att män som vill hålla emotionell di-
stans till sin partner i högre utsträckning än andra skickade sexuel-
la bilder inom en romantisk relation. Forskarna talar för att sex-
ting för dessa män rör sig om en typ av kravlöst sex.  
 
Risker med sexuell exponering 
Olika typer av problem när det gäller sexuell exponering på inter-
net kan identifieras och forskningen har lagt sitt fokus i detta avse-
ende på internetrelaterad sexuell utsatthet. Vad som konstituerar 
en risk har dock inte verifierats utan utgörs av olika forskares hy-
poteser. Det betyder att risk kan ha något olika betydelse i olika 
studier. Man vet inte heller tillräckligt mycket om vilka internetre-
laterade erfarenheter som är skadliga och vilka som inte är det 
(Ainsaar & Lööf 2011). Här talar jag om risk i mer generella ter-
mer eller i enlighet med de refererade studierna. 
 
För det första finns risken att ens sexuella bilder sprids till andra 
sammanhang än det avsedda. Om de sprids på nätet kan de ”få ett 
eget liv” och vara omöjliga att radera. Bilderna kan exempelvis 
hamna i ett uttalat pornografiskt sammanhang. De kan också spri-
das i till exempel en kamratgrupp med sexuella trakasserier eller 
mobbning som följd. De svenska undersökningarna visar att det 
var ett fåtal procent av ungdomarna som under det senaste året va-
rit med om att någon spridit sexuella bilder mot deras vilja (Ung-
domsstyrelsen 2009; Daneback & Månsson 2009).  
 
För det andra så är man orolig för att unga ska få oönskad upp-
märksamhet från vuxna då de publicerat sexuella bilder. Den vux-
ne kan försöka etablera kontakt med den unga personen som kan 
komma att bli sexuellt kränkt eller bli offer för grooming. Att unga 
kvinnor generellt får fler sexuella erbjudanden, inviter och uppma-
ningar, än unga män på internet har tidigare rapporterats (Brå 
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2007). Det är också det, tillsammans med uppfattningen att unga 
kvinnors mediala presentationer är mer sexualiserade än unga 
mäns, som föranlett oron för framför allt unga kvinnor. I Dane-
backs & Månssons (2009) studie hade hälften av kvinnorna blivit 
tillfrågade om eller uppmanade att skicka sexuella bilder eller fil-
mer till en betraktare, medan motsvarande andel bland männen var 
en tredjedel. Det är dock få som i själva verket gjort det utifrån nå-
gon annans önskemål. Intressant är att i jämförelse med en äldre 
åldersgrupp (25-65 år) så visar denna undersökning att unga i hög-
re utsträckning får den typen av förfrågningar, men likväl är mind-
re benägna att dela med sig av materialet.  
 
Ikonomidis Svedmark & Nybergs (2009) studie handlar om tekni-
kens betydelse och ungas risktagande när det gäller sexuell expone-
ring. De unga uttrycker att de är medvetna om att deras (sexuella) 
bilder eller annat personligt material på nätet kan kopieras och 
spridas, men de väljer att kalkylera med den risken. De uppger 
också att de har kontroll. De behärskar tekniken och kan med en-
kelhet publicera personligt eller sexuellt material. Här menar fors-
karna att tekniken i sig kan invagga unga personer i falsk trygghet, 
då de i stunden kanske inte betänker eller inser konsekvenserna av 
sina handlingar. Studien visar också att de unga kan berätta om 
tillfällen då antingen de själva eller vänner varit med om att bilder 
spridits på ett oönskat sätt. Samtidigt så anpassar de sin anonymi-
tet i förhållande till graden av sexuell exponering. I bloggar med 
lägre grad av sexuell exponering är de i regel öppna med sin identi-
tet, i de med högre grad är de anonyma och/eller undviker att visa 
ansiktet.  
 
ROBERT (Research Online Behaviour Empowerment through Re-
search and Training), är ett tvåårigt EU-projekt som syftar till att 
göra internetanvändningen säkrare för barn. Åtta europeiska län-
der samverkar kring identifiering av risk- och skyddsfaktorer avse-
ende internetrelaterad sexuell utsatthet av barn.11 Genom en litte-
raturgenomgång av forskning som rör området (Ainsaar & Lööf 
2011) har ett antal olika faktorer identifierats som påverkar och 
ökar risken för internetrelaterad sexuell utsatthet. Demografiska 
faktorer som kön, ålder, utbildning och sexuell orientering har be-
tydelse. För varje pojke som utsätts sexuellt via nätet genom till ex-
empel grooming eller sexuella trakasserier går det två till fyra 
flickor, vilket är samma förhållanden som gäller utanför nätet. 
                                                   
11 www.childcentre.info/robert/ 
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Ungdomar löper större risk än barn eftersom de använder internet 
mer frekvent och utsätter sig för större risker. Lågutbildade löper 
större risk, liksom de som har en annan sexuell orientering än den 
heterosexuella. Individens alkohol- och drogkonsumtion är också 
relaterad till risken för att bli sexuellt utsatt.  
 
Graden av internetanvändning påverkar risken för utsatthet, men 
den är också relaterad till vad man gör på nätet. Att bifoga personlig 
information, till exempel namn och bild, till en okänd person och att 
träffa okända offline är förknippat med en högre risk. Att flirta och 
att diskutera sexuella ämnen är också aktiviteter som ökar risken för 
oönskade sexuella erfarenheter. Pojkar är i större utsträckning än 
flickor inbegripna i vad som kan anses vara ett sexuellt riskfyllt bete-
ende på nätet, men flickor, som generellt får fler sexuella erbjudan-
den och uppmaningar, är mer medvetna om och uppmärksamma på 
riskerna än pojkar är (Ainsaar & Lööf 2011). 
 
Det finns en stor sannolikhet för att unga personer, som exponerat 
sig sexuellt, mår sämre än andra unga (i en generell ungdoms-
grupp). Dessa unga har i större utsträckning än andra olika hälso-
problem. På så sätt kan det också uppfattas som en riskfaktor att 
exponera sig sexuellt på internet. Svedin & Priebe (2009) har stu-
derat dessa ungas relationer till sina föräldrar under uppväxten, 
deras hälsa, självkänsla och känsla av sammanhang. Ungdomssty-
relsen (2009) har också tittat på hur nöjd denna grupp är med sko-
la, arbete och familjerelationer och om de upplever ekonomiska 
problem, samt hur deras alkohol- och drogvanor ser ut. På dessa 
punkter skiljer de som exponerat sig sexuellt från de andra, gene-
rellt sett mår de sämre än andra ungdomar. De var också i högre 
grad oroliga över sitt utseende och sin vikt, och oroliga över att 
inte duga. Samma mönster kring ohälsa, fast tydligare, syns bland 
dem som tagit emot eller gett ersättning för sexuella tjänster. På 
olika sätt hänger grupperna ihop. De som exponerat sig sexuellt 
har större erfarenheter av och positivare attityder till sex mot er-
sättning, liksom unga med erfarenhet av att ge och ta emot ersätt-
ning för sex har större erfarenheter av sexuell exponering än andra. 
Gruppen som gett eller tagit emot ersättning för sexuella tjänster är 
betydligt mindre än den som exponerat sig sexuellt. Det gäller 
knappt ett par procent, med unga män något överrepresenterade i 
gruppen (Ungdomsstyrelsen 2009; Svedin & Priebe 2009).  
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Det är värt att notera att hbt-gruppen som exponerat sig sexuellt 
inte skiljer sig hälsomässigt från den grupp utan sådana erfarenhe-
ter (Svedin & Priebe 2009). Detta måste säga något om att gräns-
dragningar och sexuella normer ser annorlunda ut inom hbt-
gruppen och att olika sexuella uttryck är mer tillåtna inom denna 
än i många andra grupper. 
 
Personliga erfarenheter och det emotionella tillståndet hos indivi-
den har betydelse när det gäller risken för internetrelaterad sexuell 
utsatthet. Att ha depressiva tankar och känslor ökar risken för att 
råka ut för oönskade sexuella erfarenheter. Här vet man dock inte 
om det är depressionen som föregått utsattheten eller om det är 
tvärtom. Tidigare erfarenheter av sexuellt utnyttjande och över-
grepp spelar roll. Hur familjestrukturen och relationen med föräld-
rarna, samt hur den ekonomiska situationen ser ut har också bety-
delse. Depressiva tonårsflickor med erfarenheter av sexuella över-
grepp och som har dåliga relationer till sina föräldrar löper större 
risk än andra för att bli utsatta. Om man mår dåligt så tycks kon-
takterna via internet få större betydelse (Ainsaar & Lööf 2011). 
 
Man har också identifierat olika riskgrupper för internetrelaterad 
sexuell utsatthet. Det är hbt-gruppen (framför allt homosexuella 
och personer med odefinierad sexuell orientering), unga med inlär-
ningssvårigheter och funktionshinder, samt unga på samhällsinsti-
tution. Men vad i processen som medför att dessa i större utsträck-
ning än andra råkar illa ut än andra vet man ändå inte (Ainsaar & 
Lööf 2011). Svedin & Priebes (2009) studie visar också att hbt-
personerna i större utsträckning än andra råkat ut för negativa 
konsekvenser, som att deras bilder har spridits, vilket skulle kunna 
vara en naturlig följd av att de i högre grad än andra exponerat sig 
sexuellt. Men de har också haft mer problematiska möten i verk-
ligheten än andra utifrån att de träffat någon genom internet. I Gä-
redals och Nathorst-Böös studie (2009) betonar de unga hbt-
personerna även vissa negativa aspekter av nätet, som att de besvä-
ras av att bli kontaktade av i synnerhet äldre män.  
 
Online-projektet handlade om barn (under 18 år) som blivit sexuellt 
utsatta via internet (Jonsson, Warfvinge & Bank 2009). Projektet 
initierades och genomfördes av BUP-Elefanten och pågick mellan 
2006 och 2010. Syftet var att arbeta med barn som blivit sexuellt 
utsatta via IT, samt att få kunskap från professionella och forskare 
inom området. Man kom framför allt i kontakt med flickor i ton-
åren. Trots att de unga varit välinformerade om riskerna med inter-
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net, har deras egna aktiviteter och risktagande i kontakter med 
okända varit avgörande för att de blivit sexuellt utsatta. Barnen har 
varit sexuellt nyfikna, konverserat med okända och publicerat eller 
skickat sexuella bilder. Detta skiljer sig från möten utanför internet, 
där barn som blir offer för sexuella övergrepp oftast redan befinner 
sig i en risksituation med en för barnet känd förövare. På internet 
har de känt sig trygga med att interagera och dela med sig av per-
sonlig information, eftersom de befunnit sig i sin hemmiljö. Erfa-
renheterna av projektet säger att anonymiteten på internet har gjort 
det svårare för barnet att bedöma andra användare och vad som 
kan utgöra risksituationer, samtidigt som det för förövaren varit 
enklare att lura och manipulera barnet. Barnen som ingick i online-
projektet var multitraumatiserade och utmärktes av att de var i 
stort behov av att få uppmärksamhet och bekräftelse. Deras eget 
risktagande, då de varit aktiva i kontakten med förövaren, förstärk-
te deras skam- och skuldkänslor över att de blivit sexuellt utsatta.  
 
Hur ska sexuell exponering förstås? 
I ROBERT-projektets litteraturgenomgång tas frågan upp hur man 
bör betrakta sexuell exponering bland unga på nätet (här även i 
termer av ”sexting”, ”self-deliberate exposure” och ”self exposu-
re”) (Ainsaar & Lööf 2011). Handlar det om ett i stort sett nor-
malt beteende, typiskt för ungdomsgrupper i sexuell utveckling, el-
ler bör det faktum att unga sänder bilder med sexuellt innehåll 
problematiseras? Man menar alltså att det finns utmaningar i hur 
man förstår unga som är inbegripna i sexuell exponering. Hur frå-
gan ska hanteras beror åtminstone på, som Wolak & Finkelhor 
(2011) argumenterar för, om det rör sig om en frivillig eller ofrivil-
lig handling bland de involverade – om exempelvis bilderna skickas 
i samtycke mellan olika parter i en sexuell relation, eller om det av-
ser brottslig spridning av bilder på andra unga personer.  
 
Vi kan konstatera att unga som exponerat sig sexuellt mår sämre 
än andra. Av den anledningen löper de också större risk för att 
råka ut för oönskade sexuella erfarenheter, och det är också troligt 
att de ägnar sig åt en mängd andra sexuella aktiviteter på internet 
som är att betrakta som ett större risktagande. Men man vet mind-
re om hur deras erfarenheter av sexuell exponering kan förstås och 
värderas. Vad betyder frivillig sexuell exponering för dem? Hur får 
exponeringen dem att känna sig? Medverkar den till att de mår 
bättre eller sämre?  
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Avslutning 
I detta avsnitt har jag gjort en översikt över forskningen om ungas 
relationer till pornografi och sexuell exponering. Det har handlat 
om hur unga mäns och kvinnors pornografikonsumtion ser ut, hur 
de förhåller sig till porr, vilken roll den spelar i det sexuella livet 
och hur de påverkas av den. Stycket om sexuell exponering belyser 
forskningen om hur vanligt det är att unga lägger ut eller skickar 
sexuella bilder eller filmer, vilka betydelser det kan ha för dem och 
vilka risker det kan finnas med att göra det.  
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METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 

Betydelser och mening 
Jag har genomfört kvalitativa forskningsintervjuer med personer 
mellan 18 och 25 år; sjutton män i studien om pornografi, tio 
kvinnor och tio män i studien om sexuell exponering. Genom att 
göra intervjuer har jag önskat beskriva kvaliteter hos fenomen (Ro-
sengren & Arvidson 2002) och försökt finna betydelser och me-
ning i dessa (Widerberg 2002) på ett sätt som jag kommer att re-
dogöra för i detta avsnitt. Det hade dock inte varit otänkbart att i 
stället göra kvantitativa undersökningar. Det är möjligt att genom 
enkäter söka svar på frågor om människors attityder, värderingar 
och motiv kring olika företeelser (Robson 2004). När det gäller 
studien om sexuell exponering hade jag kunnat undersöka till ex-
empel hur många procent av de unga kvinnorna och männen som 
exponerat sig sexuellt, hur ofta de gör det, och vilka uppfattningar 
om fenomenet som dominerar. Styrkan hos forskningsintervjun är 
dock att den kan ”ge en bild av en mångsidig och kontroversiell 
mänsklig värld” (Kvale 1997: 14) och eftersom jag vill få en djupa-
re förståelse kring unga mäns och kvinnors erfarenheter av porno-
grafianvändning och att exponera sig sexuellt för andra har jag valt 
en kvalitativ ansats (Halvorsen 1992).  
 
Både subjekt och objekt 
Jag har funderat mycket över individer som både subjekt och ob-
jekt i sin egen verklighet. Enligt Eliasson (1995) innebär respekt för 
en individ att man har en helhetssyn på människan; man måste se 
på människor från ”båda håll”. Om man som forskare tenderar att 
enbart uppfatta individen som subjekt finns risken att man lägger 
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för stort ansvar på denna för den situation han eller hon befinner 
sig i. Det finns också risk att man uppvisar en överdriven respekt, 
som kan utmynna i att man underlåter att göra analytiska tolk-
ningar. Man kanske inte vill ge sig i kast med det informanten har 
yttrat, till exempel i sådana fall då personer ger motsägelsefull in-
formation. Vid en objektsyn tar man i stället ansvaret från perso-
nen. Med inställningen att individen över huvud taget inte har 
kunnat styra över sina omständigheter finns risken för ”överför-
mynderi”, då man inte tar hänsyn till personens egna tolkningar. 
Det gäller alltså att hitta en balans i detta avseende. När jag disku-
terar förhållanden mellan könen är detta spänningsfält påtagligt – 
jag har ansträngt mig för att uppfatta individer som både subjekt 
och objekt.   
 
För att uppnå denna balans hävdar jag att den kvalitativa forsk-
ningsintervjun varit den mest lämpliga, då den tillåter intervjuper-
sonen att utveckla resonemang. Mason (2002) hävdar på liknande 
sätt att man som forskare med en kvalitativ ansats ständigt måste 
vara reflekterande över sina egna handlingar; tillämpa så kallad re-
flexiv egenkontroll. Det krävs att man överväger olika alternativ 
och för min del innebär detta två saker. Det ena är att jag själv som 
kvinna funderar över min subjekts- respektive objektsposition i 
förhållande till min omvärld. Det andra är att jag motiverar varför 
jag väljer att agera på ett visst sätt i forskningsprocessen, vilket in-
nebär att låta forskningsprocessen bli transparent. I denna process 
spelar den kollegiala granskningen roll, vilken har skett genom att 
jag som doktorand har blivit handledd och att jag har lagt fram 
texter under seminarier. 
 
Eliasson (1995) menar att man inte kan förneka människans sub-
jektivitet, men att man i forskningen så mycket som möjligt ska 
försöka se bakom det subjektivt upplevda hos betraktaren för att 
nå verkligheten. Hon menar att det måste vara den ståndpunkten 
som gör att vi överhuvudtaget ägnar oss åt forskning. Men vad ut-
gör egentligen verkligheten? Cho & Trent (2006) skisserar ett kon-
tinuum med realism och relativism/konstruktivism som ytterpunk-
ter och längs ett sådant placerar jag mina tankar om verkligheten 
närmare den sistnämnda. Hur vi än bär oss åt filtrerar våra sinnen 
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världen och utifrån våra tidigare erfarenheter blir upplevelsen indi-
viduell. Meeuwisse & Swärd (2003) ställer frågan huruvida det 
egentligen är meningsfullt att försöka nå en ren och skär verklig-
het, eftersom vi då utgår från att det existerar en sådan. I stället för 
sanning vill jag tala om överensstämmelse och trovärdighet, vilket 
baseras på koherens mellan utsaga och objektivt sakförhållande, 
samt mellan påståenden om olika sakförhållanden (Lincoln & 
Guba 1985). Jag vill dock hävda att det går att uppnå koherens 
även då informanters utsagor är ambivalenta, då detta förhållande 
utgör ett resultat i sig. Jag betraktar det som att människor kon-
struerar sin verklighet, men att jag som forskare måste försöka ta 
mig in i denna. Kvales (1997: 13) definition av den kvalitativa 
forskningsintervjun är ”en intervju vars syfte är att erhålla beskriv-
ningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna 
fenomenens mening”. Det finns dock en mängd ”filter” vilka in-
formantens utsaga passerar, som påverkar informationen jag erhål-
ler. Det kan exempelvis röra sig om vad intervjupersonen vill berät-
ta, vad jag hör och hur jag transkriberar intervjun (Riessman 
2002).  
 
Relationer i intervjuerna 
Informanterna har förstås också sina föreställningar om mig som 
forskare och person. Pornografi och sexuell exponering kan upp-
fattas som känsliga, intima och privata ämnen att bli intervjuad 
om. Den kvalitativa forskningsintervjun är ett samtal, men med 
vissa karaktäristika (Kvale 1997). Det är forskaren som anger ra-
men för intervjun och makten är därmed till stor del fördelad på 
forskaren och inte på intervjupersonen (Kvale 2006). Att intervjua 
kring dessa teman har i vissa fall inneburit att informanterna place-
rat mig i en av två positioner. Den ena positionen utgår från att 
min forskarroll har upplevts som hotande för informanten på ett 
sätt så att den så kallade intervjuareffekten blivit mycket uppenbar, 
det vill säga att intervjupersonen svarar på ett sätt som känns be-
kvämt för henne eller honom (Halvorsen 1992). Ett närliggande 
begrepp är normativ reflexivitet, som innebär att individen, för att 
vara på den säkra sidan, inordnar sig i enlighet med en socialt ac-
cepterad diskurs (Hammarén & Johansson 2005). När informan-
tens utsagor är motsägelsefulla kan de vara präglade av intervjuar-
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effekten/normativ reflexivitet. Dessa motsägelser kan dock uppfat-
tas som intressanta i sig då de kan berätta något om den mening 
informanten tilldelar en företeelse.  
 
Den andra positionen, som inte har varit lika vanligt förekomman-
de och som endast har varit tydlig i mitt förhållande till männen 
jag har intervjuat, har utgjorts av att informanten velat omvandla 
relationen till symmetrisk. I dessa fall har de alltså uppfattat mig 
som en tänkbar partner eller ett sexuellt objekt. Ibland har de velat 
kasta om rollerna och ställa frågorna till mig. Vid sådana tillfällen 
har jag frågat dem om de kan acceptera att jag är intervjuaren. Of-
tast har mitt gensvar återställt balansen i relationen, men det har 
hänt att intervjuer avbrutits och inte kunnat användas. Jag har från 
början varit medveten om sådana förhållanden, men det har inte 
varit möjligt att exakt förutse dess inverkan i intervjuerna och det 
går heller inte att göra det i efterhand. Sådana omständigheter har 
till viss del styrt mitt sätt att intervjua under forskningsprocessen.  
 
Intervjuerna har genomförts i möten ansikte mot ansikte, via tele-
fon, e-post och instant messaging; det är sammanlagt 37 intervjuer 
med män och kvinnor i åldersgruppen 18 till 25 år. Med detta sagt 
går jag mer detaljerat in på hur informanterna rekryterats, för- och 
nackdelar med olika tillvägagångssätt och hur intervjuerna har ge-
staltat sig. 
 
Urvalet av informanter 
Jag har valt att intervjua unga män och inte kvinnor om pornogra-
fianvändning i första delstudien. Bakgrunden till det är att det visat 
sig att det som unga män ägnar sig mest åt på internet när det gäll-
er kärlek och sexualitet, är att titta på pornografi (Månsson et al 
2003; Daneback & Månsson 2009). Även om också unga kvinnor 
tittar på pornografi, så sker detta i klart mindre utsträckning än 
bland männen (ibid). I den andra delstudien om sexuell exponering 
har jag intervjuat både unga kvinnor och män, men lagt fokus på 
kvinnorna. Skälet till det är att vuxenvärldens oro framför allt har 
kretsat kring flickors och unga kvinnors sexualiserade bilder, men 
det finns sparsamt med forskning kring de betydelser som kvinnor-
na själva lägger i sina handlingar i dessa avseenden. 
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Åldersgruppen 18 till 25 år är vald med tanke på att unga vuxna 
både har vuxit upp med idealet om jämställdhet mellan könen och 
de möjligheter som internet erbjuder i sexuella avseenden. För att 
exponera sig sexuellt inom ramen för communityn med sexuell 
prägel måste man ha fyllt 18 år. I studien om sexuell exponering 
har jag strävat efter att nå informanter som är mellan 18 och 20 år.  
 
Rekrytering av deltagare till studien om pornografi-
användning 
Till den första delstudien som handlar om unga mäns pornografi-
användning befarade jag att det på grund av ämnets karaktär skul-
le bli svårt att få tag i informanter (unga män). Till en början hade 
jag för avsikt att använda mig av snöbollseffekten. Den innebär att 
en informant uppger andra tänkbara informanter, som i sin tur 
finner nya informanter och så vidare (Robson 2004). Jag hade en 
ambition att de skulle vara så olika som möjligt för att på så sätt 
uppnå ett rikt kvalitativt urval. Snöbollseffekten skulle kunna vara 
användbar med tanke på att jag skulle göra ett strategiskt urval 
(Halvorsen 1992).  
 
Jag gick runt och tillfrågade manliga studenter på högskolan om de 
var intresserade av att delta i min studie. Jag hade utformat ett in-
formationsblad om studien, som jag gav dem i handen och de fick 
möjlighet att läsa. Sex personer tackade jag, men långt fler tackade 
nej, antingen var de för gamla eller så ansåg de att ämnet för inter-
vjun var alltför känsligt. Med hjälp av vänner fick jag möjlighet att 
komma i kontakt med ytterligare personer. Samtliga blev tillfråga-
de om de kunde bidra med nya informanter till min studie och 
samtliga avböjde. Jag blev tvungen att söka nya vägar och bestäm-
de mig för att även göra e-postintervjuer. Förhoppningen var att 
informanterna, då de var anonyma och inte skulle behöva möta 
mig, skulle ge mer trovärdiga svar. Jag försökte därför att rekrytera 
intervjupersoner genom att lägga ut en annons om studien på in-
ternet. Det var dock inte tillåtet att publicera annonser av sådant 
slag på dejtingwebbplatser (för att finna kärlekskontakter). Där-
emot var det tillåtet på sexkontaktsidan Knullkontakt. Annonsen 
låg på denna sida under ungefär tre veckor. Jag fick mellan 25 och 
30 svar till den e-postadress jag upprättat för syftet, och därefter 
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såg jag till att annonsen togs bort. Elva personer kom sedermera 
att fullfölja e-postintervjuerna. Sammanlagt har alltså sjutton unga 
män intervjuats för studien. 
 
Rekrytering av deltagare till studien om sexuell exponering 
I den andra delstudien om sexuell exponering på internet var mål-
sättningen att intervjua tio kvinnor och tio män. Fokus i redovis-
ningen skulle dock ligga på unga kvinnor. Inför denna studie rörde 
jag mig i interaktiva miljöer där olika hög grad av sexuell expone-
ring var kutym. En del av webbplatserna var ungdomscommuni-
tyn, medan andra hade en direkt sexuell prägel. Jag fann i synner-
het ett community, Porrigt, som var en virtuell mötesplats där ung-
domar vistades och hade möjlighet att lägga ut bilder och exponera 
sig sexuellt, men också ägna sig åt annat som till exempel diskutera 
på forum eller chatta med andra medlemmar. Porrigt var intressant 
eftersom samtalstonen på webbplatsen var avspänd och vardaglig. 
Medlemmarnas bilder från exempelvis fester och på husdjur varva-
des med sexuellt explicita bilder på dem själva.  
 
Genom att jag blev medlem i communityt kunde jag komma i kon-
takt med unga kvinnor som exponerade sig sexuellt. Jag sände ut 
meddelanden via mötesplatsens interna funktion, där jag presente-
rade mig som doktorand och informerade kort om studien. Om 
personerna visade sig intresserade så långt fick de ta del av mer ut-
förlig information om studien. Ungefär hundra meddelanden sän-
des till olika kvinnor. Sex kvinnor är rekryterade från Porrigt.se. 
Jag riskerade att bli avstängd från Porrigt eftersom jag brutit mot 
deras regler, då jag använde deras tjänst i forskningssyfte. (Detta 
diskuteras nedan.) Klubb6 var en annan webbplats som ungdomar 
rörde sig på. Det sexuella syftet var mer uttalat på denna än på 
Porrigt. Där gav administratörerna mig lov att rekrytera intervju-
personer med hjälp av communityts funktioner. Jag skickade ett 
sextiotal meddelanden. Åtta unga män och två kvinnor ställde upp 
på intervju. Majoriteten av de unga kvinnorna är rekryterade från 
Porrigt och majoriteten av de unga männen från Klubb6. Övriga 
rekryteringsställen var BodyContact (två kvinnor), en webbplats 
där det fanns möjlighet att lägga ut eller svara på sexkontaktan-
nonser, och Porrigast (två män), en webbplats som till sin upp-
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byggnad påminde om den välkända Snyggast.se12. Det var dock 
inte ovanligt att informanterna var medlemmar eller rörde sig på 
flera av de olika webbplatserna samtidigt.  
 
Intervjuerna och tillvägagångssätt 
Vissa av intervjuerna i de båda delstudierna har alltså skett genom 
muntlig kommunikation – i mötet ansikte mot ansikte och via tele-
fon, och andra genom skriftlig kommunikation – via e-post och in-
stant messaging (snabbmeddelanden)13. I studien om unga män och 
pornografi har jag avgjort hur intervjuerna skulle genomföras. I 
den andra, om sexuell exponering, har informanterna själva fått 
bestämma. Merparten av intervjuerna med kvinnorna har varit te-
lefonintervjuer, medan de flesta intervjuerna med männen skett via 
möten (ansikte mot ansikte), e-post och instant messenger. Vid en-
kätundersökningar om sexualitet har det framkommit att kvinnor 
har större tålamod än män att slutföra undersökningen (Månsson 
et al 2003). När informanterna själva har fått välja har männen 
dock föredragit skriftliga intervjuer och kvinnorna muntliga. Möj-
ligen kan detta bero på att jag är kvinna och att det är lättare att 
diskutera sexuella frågor med någon av samma kön.  
 
En del av min forskning kan således beskrivas som internetforsk-
ning. Med detta avser man två olika företeelser; att informationen 
på olika webbplatser är själva undersökningsobjektet och/eller att 
man använder internets funktioner som redskap i sin metod. För 
min del har internetforskningen framför allt handlat om det sist-
nämnda. Interaktiva miljöer på internet kan lite förenklat delas 
upp i sykrona och asykrona. Instant messaging-intervjuerna kan 
beskrivas som sykron kommunikation, där informationsutbytet 
sker i realtid, medan e-postintervjuerna kan beskrivas som asykron 
kommunikation, som alltså innebär en fördröjning.  
 
Intervjuerna om pornografianvändning 
De ansikte-mot-ansikte-intervjuer jag genomförde med unga män 
om pornografi tog alla mellan 45 minuter och en timme och ägde 
företrädesvis rum i Malmö högskolas grupprum. Intervjuerna spe-
                                                   
12 Se http://sv.wikipedia.org/wiki/Snyggast.se 
13 Se http://sv.wikipedia.org/wiki/Instant_messaging 
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lades in. Intervjufrågorna var utformade på ett sådant sätt att de 
inte skulle uppfattas som värderande i sig. De var av halvstrukture-
rad karaktär. Jag använde intervjuguiden som stöd när jag ställde 
frågorna, men informanterna gavs hela tiden möjlighet att utveckla 
sina resonemang, till exempel genom att jag ställde följdfrågor.  
 
Nackdelen med ansikte-mot-ansikte-intervjuerna var att intervjuar-
effekten blev tydlig; jag uppfattade att en del informanter svarade 
på ett sådant sätt att de ville framstå i en så god dager som möjligt. 
Man framhöll till exempel att man var mycket kritisk till pornogra-
fi (samtidigt som man själv använde den). Det föreföll som om 
man utgick ifrån att jag var kritisk till pornografi eftersom jag var 
kvinna. Jag fick en känsla att man ville vara till lags och säga de 
”rätta” sakerna. Och detta blev särskilt påtagligt när man möttes 
ansikte mot ansikte. För att balansera detta bestämde jag mig för 
att också göra andra typer av intervjuer, via e-post.  
 
Internet minskar avståndet i tid och rum och det finns en vinst med 
att informantens geografiska hemvist inte får någon betydelse (till 
exempel Daneback 2006; Sveningsson 2004). Dessutom – och kan-
ske den största poängen med att genomföra intervjuer via internet – 
finns möjligheten att nå informanter som kanske annars inte velat 
delta i studien. Vid samtal om känsliga och privata teman kan det 
helt enkelt vara lättare och kännas mer bekvämt om intervjun inte 
innebär ett personligt möte med forskaren (Daneback 2006; Voida 
et al 2004). Det betyder att intervjuareffekten minskar. I vissa fall 
har jag inte haft informanternas namn utan enbart deras  
e-postadress. Det har troligen också upplevts som en trygghet för 
dem.  
 
Samma intervjufrågor gavs till e-postinformanterna som till dem 
som jag intervjuat ansikte mot ansikte. E-postintervjuerna kan be-
skrivas som strukturerade, då samtliga informanter fick samma 
frågor (Halvorsen 1992). Nackdelen med e-postintervjuerna var att 
det var komplicerat att ställa följdfrågor. Då skulle jag skicka frå-
gorna via e-post och informanterna skulle bemöda sig med att för-
tydliga sina svar. Jag gjorde det i ett par fall där jag ansåg det vara 
nödvändigt, men jag fick inte några svar tillbaka. I vissa fall var det 
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uppenbart att intervjupersonen tröttnade mot slutet av intervjun, 
då svaren efterhand blev alltmer kortfattade.  
 
Davis et al (2004) menar att internetintervjuer har klara begräns-
ningar när det gäller att undersöka socialt handlande och i synner-
het sexuella praktiker. De anser att det är nödvändigt att göra 
kompletteringar med intervjuer ansikte mot ansikte, eftersom man 
annars får ett alltför torftigt empiriskt material. Deras slutsatser är 
att skriftliga intervjuer via internet möjligen kan användas som 
komplement till ansikte-mot-ansikte-intervjuer. För min del har det 
snarare varit tvärtom. De har säkrat min materialinsamling när in-
tervjuareffekten blivit alltför uppenbar i möten ansikte mot ansik-
te. Faktum är att jag uppfattar svaren i e-postintervjuerna som mer 
trovärdiga. Informanterna behövde antagligen inte tänka på vad 
jag skulle tycka om dem i samma utsträckning som om de skulle 
möta mig personligen. Förvisso finns möjligheten vid skriftliga in-
tervjuer att tänka efter och göra förändringar i det man skrivit och 
därmed risken att informanten ”censurerar” sina svar (Voida et al 
2004). Jag bedömer dock informanternas svar i dessa avseenden 
som mer inbördes överensstämmande, det vill säga att den interna 
validiteten är högre (Miles & Huberman 1994). Man går dock 
miste om spontaniteten i intervjun ansikte mot ansikte. Å andra si-
dan kanske svaren är mer genomtänkta, vilket betyder att det lika 
gärna skulle kunna tolkas som en fördel att intervjupersonerna haft 
god tid på sig.  
 
Vid skriftliga intervjuer via internet finns möjligheter för både in-
formant och forskare att gå igenom tidigare svar och se om man 
vill tillägga något efter intervjun. En nackdel är dock att kontexten 
är begränsad i intervjusituationen, då det inte finns möjligheter att 
uppfatta tonfall eller kroppsspråk. Det innebär att risken är större 
för feltolkning av informantens svar, vars betydelse kan framstå 
som självklart för informanten själv. Jag har försökt att vara upp-
märksam på detta. I en ansikte-mot-ansikte-intervju är det en konst 
att erhålla ”lagom” mycket information; att sålla bland denna och 
styra informanten om denna avviker för mycket från frågan. I en 
skriftlig intervju via internet är det risk att man får för lite informa-
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tion och när den inte understryks av kroppsspråk eller tonfall för-
lorar den sin kontext.  
 
Det finns alltså för- och nackdelar med att göra skriftliga intervjuer 
via internet. En uppenbar fördel är förstås att jag inte har behövt 
transkribera intervjun från tal till skrift, vilket är fallet vid muntli-
ga intervjuer. Citat är verkligen citat i den mening att min tolkning 
inte har påverkat betydelsen i satserna. 
 
Intervjuerna om sexuell exponering 
Intervjuerna i den andra studien, om sexuell exponering, har tagit 
mellan en och tre timmar att genomföra. I denna har informanter-
na fått välja hur de ville bli intervjuade. Telefonintervjuerna (majo-
riteten av intervjuerna med kvinnorna) spelades in och transkribe-
rades och de intervjuer som gjordes online (i synnerhet med män-
nen) var så att säga redan utskrivna. Till några informanter har jag 
utan problem återkommit med följdfrågor när det visat sig att nå-
got varit oklart. Att det varit möjligt i samband med denna studie 
till skillnad från den förra kan bero på att en del av intervjuerna 
har genomförts via telefon och instant messaging. Jag har kunnat 
nå intervjupersonerna genom att helt enkelt ringa upp dem igen, 
liksom att jag har kontaktat dem om de varit online. Intervjuer ge-
nom instant messaging har särskilda karaktäristika (Voida et al 
2004). En stor skillnad mot telefonintervjuer och ansikte-mot-
ansikte-intervjuer gäller informantens uppmärksamhet. Uppmärk-
samheten på intervjun är många gånger inte konstant utan avbryts 
ständigt. Det är inte ovanligt att informanten gör flera andra saker 
samtidigt som intervjun pågår. Man kanske både konverserar med 
någon annan via instant messenger-funktionen och tittar på webb-
sidor. En annan skillnad är graden av samordning eller timing. 
Svenningsson, Lövheim & Bergquist (2003) hävdar att ju längre tid 
en informant skriver och ju kortare ett svar är, desto mer formellt 
blir svaret. Av en del av männen som intervjuats via instant messa-
ging har jag erhållit knapphändig information. I denna studie har 
de unga männen dock intervjuats framför allt för att erhålla ett 
jämförande material med det som kvinnorna bidragit med. 
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För mig innebar en intervju via instant messenger tämligen låg in-
tensitet, eftersom jag inte var upptagen av att lyssna på informan-
ten hela tiden (Voida et al 2004). Detta upplevde jag ibland som 
frustrerande; informanterna tog ibland lång tid på sig. Under den 
tiden gick jag dock tillbaka till föregående svar och reflekterade 
över dessa. För att undvika att själv uppfattas som oengagerad i 
intervjun har jag undvikit att klistra in färdiga frågor och kommen-
tarer. Informanterna har generellt sett tyckts engagera sig mer i e-
postintervjuerna än i instant messaging-intervjuerna. Kanske tar 
man ”uppgiften” på större allvar om man bestämmer sig för att 
medverka i en studie där man besvarar frågor via e-post. 
 
Ett rikt urval 
Miles & Huberman (1994) förespråkar vissa tekniker för att upp-
nå ett så rikt urval som möjligt. Jag har i båda studierna försökt att 
följa upp överraskningar från intervjuresultatet, eftersom det kan 
innebära en ny upptäckt. Intervjupersonen kan till exempel vara ett 
typfall, alltså någon som uttrycker ett typiskt förhållande på ett 
tydligt sätt. Den kan också vara ett extremt fall, som alltså avviker 
från typiska resonemang bland övriga intervjupersoner. För att ut-
röna vilket kan man söka efter negativa belägg (falsifiering) för ett 
resultat. (Förhåller det sig på ett annorlunda sätt?) Man kan också 
söka bekräftelse på ett antagande, vilket jag framför allt har gjort. 
(Förhåller det sig på detta sätt?) 
 
Det är ett flertal av de tillfrågade som tackat nej. Studiernas resul-
tat är dock förhoppningsvis överförbara till liknande kontexter och 
andra personer, vilket diskuteras nedan. I den första studien var e-
postinformanterna värvade genom en sexkontaktsida. Det är inte 
förvånande att flertalet av dessa är positiva till pornografi. Ansikte-
mot-ansikte-informanterna är däremot negativa eller ambivalenta i 
sin inställning. Sammanhanget där informanterna har rekryterats 
har säkert stor betydelse för hur man uppfattar studien. En av an-
sikte-mot-ansikte-informanterna som jag fann på högskolan hade 
tänkt att jag skulle fokusera på pornografins negativa effekter, då 
pornografi, när den diskuteras offentligt oftast har negativa inne-
börder. De informanter som jag funnit genom de webbplatser där 
sexkontakter kan sökas uppfattade nog inte studien på samma sätt. 
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Därmed kan de ha känt sig friare i sina uttalanden. Å andra sidan 
är intervjuerna på så sätt mångfacetterade, vilket gynnar kvalitati-
va studier. Utifrån sådana inställningar är informanterna sorterade 
i grupper, som till exempel i första delstudien: acceptans-, mot-
stånds- och ambivalensgruppen (se mer om detta i artikel 1). 
 
Etiska överväganden och tillträde till forskningsfältet 
De forskningsetiska principer vi har att följa i Sverige är informa-
tionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjan-
dekravet.14 Mina studier följer de etiska riktlinjer som har utarbe-
tats och de har godkänts av en lokal etikprövningsnämnd.  
 
Genom ett informationsblad har informanterna fått upplysning om 
studiens innehåll, användning och kontaktpersoner. De har medde-
lats att det är helt frivilligt att delta i studien och att de när som 
helst kan bestämma sig för att avbryta sin medverkan. Ansikte-
mot-ansikte-informanterna har fått underteckna en blankett där de 
gett sitt samtycke till medverkan. I samband med telefonintervjuer-
na har jag frågat om informanterna samtycker till att medverka i 
studien. Detta har spelats in. Vid de skriftliga intervjuerna har jag 
skrivit ner frågan och på så sätt försäkrat mig om samtycke. Ljud-
upptagningar och utskrifter har förvarats i låsta utrymmen vid 
Malmö högskola. Informanterna har givits möjlighet att kontrolle-
ra citat före publiceringen av studierna och de har fått information 
om var den kommer att publiceras. Vid behov har jag kunnat er-
bjuda samtalskontakter med kurator och/eller psykolog.  
 
I min forskning har etiska frågor dykt upp särskilt då jag rekryterat 
intervjupersoner från communityn med sexuella teman. Hur ska 
internetmiljöerna uppfattas? På internet finns det mer eller mindre 
offentliga miljöer. Ett community där det krävs medlemskap med 
lösenord och medlemmarna har vissa karaktäristika kan uppfattas 
som en relativt privat miljö, som kanske endast ett fåtal av inter-
nets användare har tillgång till. Ett exempel på webbplatser med 
(än så länge) fullständigt öppen åtkomst är dagstidningars inter-
netversioner, vilka utgör en helt och hållet offentlig miljö.  
                                                   
14 http://www.vr.se 
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Ågren (2000) uppger att det är tillåtet att beforska offentliga sam-
tal, utan att det krävs samtycke från de personer som involveras. 
Men när är webbplatser offentliga? Frågan aktualiseras i synnerhet 
när det gäller olika forum där samtalen kan uppfattas som mycket 
privata. Det finns olika sätt att betrakta dessa forum. Forumets ka-
raktär kan avgöra om det är en offentlig eller privat plats. Krävs 
det till exempel en särskild bedömning av personen eller kan vem 
som helst bli medlem? Den virtuella mötesplatsen Porrigt kan upp-
fattas som en privat miljö eftersom den har sexuell prägel och det 
krävs medlemskap, men samtidigt kan vem som helst över 18 år 
kan bli medlem och en del av webbplatsens innehåll är en offentlig 
miljö som kan nås av alla och envar. Ur etisk synpunkt finns det 
därmed inga hinder för att ta del av innehållet i forskningssyfte.  
 
Communityn har ofta vissa regelverk som har utarbetats av de an-
svariga för sajten. När det gäller Porrigt är det till exempel inte till-
låtet att använda webbplatsen för ”eget kommersiellt syfte”.15 Jag 
uppfattade inte att jag bröt mot regelverken, då jag blev medlem 
och rekryterade informanter till studien om sexuell exponering. 
Min undersökning skulle inte ske i kommersiellt syfte. En medlem 
anmälde dock min profil för missbruk av webbplatsen (abuse). Jag 
blev kontaktad via communityt och en administratör bad mig av-
sluta rekryteringen. Jag ringde upp administratören och talade med 
honom om min undersökning, men han accepterade inte fortsatt 
rekrytering genom Porrigt. Vid det laget hade dock redan sex kvin-
nor tackat ja till att medverka i studien. Ingen kommunikation 
skedde sedan via Porrigt. Hädanefter bad jag, oavsett regelverk, 
administratörerna om lov och jag fick tillåtelse att rekrytera infor-
manter genom BodyContact och Klubb6. På Porrigast fann jag e-
postadressen till de två unga män som medverkar i studien, utan 
att jag själv hade några inloggningsuppgifter.  
 
Då man genomför kvalitativa forskningsintervjuer online har man 
direktkontakt med informanten och det blir därmed inga svårighe-
ter att inhämta samtycke (Daneback & Månsson 2008). Man kan 
dock diskutera vem det är som ska samtycka till att medverka i en 
                                                   
15 Användaravtal, http://www.porrigt.se 

61



 62 

studie. Administratören på Porrigt accepterade inte att jag rekryte-
rade intervjupersoner från communityt, vilket betydde att jag inte 
kunde tillfråga potentiella informanter om deras medverkan. Men 
hur reagerade då de personer som jag ändå fick kontakt med via 
Porrigt? De flesta svarade inte alls. Några tackade nej utan vidare 
förklaring. Någon enstaka blev mycket irriterad och kallade mig 
för ”moraltant”. Andra svarade och skrev att det var mycket posi-
tivt att en undersökning om sexuell exponering skulle genomföras, 
men att de själva inte var intresserade av att delta. Informanter 
från båda delstudierna har i efterhand påpekat att de uppskattade 
att bli intervjuade, då de menar att det har bidragit till att de har 
blivit mer uppmärksamma på och medvetna om sitt eget förhåll-
ningssätt i relation till pornografi och sexuell exponering. 
 
Dataanalys 
Min analys av intervjumaterialet kan sägas bestå av olika moment 
såsom meningskategorisering, meningskoncentrering och menings-
tolkning; begrepp hämtade från Kvale (1997). Jag har läst igenom 
materialet ett flertal gånger. Därefter har jag grupperat det utifrån 
olika egenskaper och erfarenhetsnära begrepp som till exempel citat. 
Lite förenklat kan man säga att egenskaperna motsvarar olika rubri-
ker i mina texter. Hur detta har gått till redovisar jag här med ex-
empel från studien om unga mäns förhållande till pornografi. Under 
rubriken ”Porr och sex – samma sak?” tar jag upp hur de unga 
männen uppfattar pornografi i relation till intim sexuell samvaro.  
 

Jag jämför aldrig sex med pornografi. Det är två helt skilda 

världar för mig. Jag tänder på pornografin så som den är, men 

jag tycker inte ens att den liknar det riktiga sexlivet. 

 

Att man vill ha något nytt liksom… på något vis. Jag har min 

flickvän där hemma, men det är ju samma sak liksom. Samma 

utseende, samma kropp… Ja, lite såna grejer… och att man då 

vill se på något nytt fast man då inte gör det i verkligheten så 

att säga. 
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Även om det också förekom uttalanden som ”Jag vill ha äkta vara i 
stället för fröken höger”, så tog jag fasta på att de unga männen såg 
på användningen av pornografi som något annat än en kroppslig 
sexuell samvaro. För en del av männen fanns det ett syfte med att 
titta på pornografi som inte kunde uppfyllas genom att ha sex. De 
intervjuerna kunde i den bemärkelsen beskrivas som typfall (Miles 
& Huberman 1994). Ett sådant mönster kan beskrivas i en me-
ningskoncentrering: ”Pornografin har ett egenvärde.” Därefter har 
jag försökt att ta meningskoncentreringen till en högre abstraktions-
nivå, genom att expandera den och förena den med de teoretiska ut-
gångspunkterna som jag har haft. På så sätt har fler dimensioner 
kommit fram. Detta utgör alltså meningstolkning och motsvarar de 
teman som beskrivs i studiernas analyser. I exemplet med studien om 
unga män och pornografi har jag satt samman ”pornografins egen-
värde” med senmoderna teorier och kommit fram till temat ”Rädsla 
för den rena relationen”. På så sätt har jag utvecklat nya beskriv-
ningar och teoretiserat kring unga mäns pornografianvändning. 
Samma förfarande gäller för studien om sexuell exponering.  

 
Att uppnå god kvalitet 
Begreppet validitet är ständigt närvarande vid den här typen av 
diskussioner. Det är inget enhetligt begrepp, men det kan betecknas 
som giltighet av olika slag. Här resonerar jag kring både intern och 
extern validitet i förhållande till min forskning. 
 
I stället för att försöka uppnå sanning vill jag som tidigare nämnts 
tala om överensstämmelse och trovärdighet. Detta baseras på ko-
herens mellan utsaga och objektivt sakförhållande, samt mellan på-
ståenden om olika sakförhållanden (Lincoln & Guba 1985). Den 
interna validiteten (inbördes överensstämmelse) kan testas genom 
så kallade member checks (Miles & Huberman 1994). I sin full-
ständiga tillämpning får informanterna själva bedöma om forska-
rens beskrivningar och tolkningar är korrekta. Jag har inte använt 
member checks i en sådan stor utsträckning, utan främst när det 
gäller de citat som jag haft för avsikt att publicera. Då har jag kon-
taktat intervjupersonerna för att kontrollera om jag har förstått ut-
sagans innebörd på ett riktigt sätt. 
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Vid skriftliga internetintervjuer sker sådan kontroll per automatik 
genom att informanterna har kunnat läsa intervjun för att se hur 
de har besvarat frågorna. Triangulering innebär att man finner 
stöd för ett resultat genom att använda olika oberoende material 
och metoder (ibid). Triangulering bör uppfattas som ett förhåll-
ningssätt i forskningen, snarare än en isolerad metod. I studien om 
sexuell exponering har jag använt mig av ett sådant förhållnings-
sätt i den bemärkelsen att jag har rört mig i och studerat olika sex-
uella exponeringsmiljöer på internet. 
 
Vi kommer här också in på begrepp som generaliserbarhet och 
överförbarhet, det vill säga extern validitet (överensstämmelse med 
yttre förhållanden). Målet med forskningen måste vara att den i 
princip är överförbar på liknande omständigheter eller fenomen, 
det vill säga generaliserbar (Mason 2002). Somliga forskare vill 
dock skilja dessa begrepp åt, där generaliserbarhet handlar om att 
dra slutsatser och i första hand är kopplat till en positivistisk tradi-
tion och sanningssökande. Villkoren för överförbarhet skulle då 
snarare handla om att göra så kallade tjocka beskrivningar, vilka 
sedan kan jämföras med liknande företeelser för att på så sätt nå 
kunskap. Cho & Trent (2006) menar att vi måste fundera på vad 
syftet med vår forskning är – är vi intresserade av generaliserbarhet 
eller överförbarhet? Jag har varit intresserad av bådadera, vilket 
inneburit att jag har försökt göra tjocka beskrivningar, men även 
dragit vissa slutsatser. Innebär teoretiserandet för min del att jag 
har förklarat fenomen? Ja, men det rör sig inte om några enkla or-
sakssamband, utan snarare om att jag har beskrivit hur informan-
ternas resonemang är sammansatta.  
 
Jag har tidigare sagt att jag velat ha ett så rikt och varierat material 
som möjligt. Samtidigt är det ett faktum att en del av de tillfrågade 
avböjt att delta i studien. Det betyder att jag förstås inte kan veta 
säkert huruvida jag har fått med alla de olika typer av erfarenheter 
som kan förekomma på detta fält. Samtidigt är jag övertygad om 
att de erfarenheter som avspeglas, analyseras och diskuteras i de 
två delstudierna är överförbara till andra personer i liknande situa-
tioner, det vill säga att de har en viss grad av allmängiltighet. 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Självet som reflexivt projekt 
Mina studier tar avstamp i senmoderna teorier. Grundbetydelsen i 
dessa är att individen uppfattas som ett reflekterande subjekt som 
överväger olika möjligheter och val. Den brittiske sociologen An-
thony Giddens (1996; 1997) menar att det som är specifikt för det 
senmoderna samhället är att självet och det globala är intimt sam-
manflätade och påverkar varandra ömsesidigt. Omorganiseringen 
av tid och rum innebär att avståndet krymper och det lokala ersätts 
av det globala. Utvecklingen av internet är ett utmärkt exempel på 
ett sådant scenario.  
 
Självet blir till ett reflexivt projekt i en föränderlig värld där indivi-
den ständigt behöver ta hänsyn till olika alternativ. Beslut kan inte 
längre fattas på grundval av tradition, eftersom traditionen är upp-
luckrad och har förlorat sin betydelse. Detta medför att det alltid 
finns en osäkerhet och ett tvivel hos individen. Risker måste hela 
tiden övervägas i ett sådant samhälle och det som utgör en sanning 
idag kan vara fjärran från verkligheten i morgon. Sanningen bör 
därför betraktas som en hypotes och självet måste prövas och om-
prövas i takt med att nya valmöjligheter uppkommer. Detta kallas 
för reflexivitet. Individen granskar självet och ställer sitt handlande 
mot olika tillgängliga diskurser. Begreppet normativ reflexivitet 
(Hammarén & Johansson 2007) innebär att individen, för att vara 
på den säkra sidan, inordnar sig i enlighet med en socialt accepte-
rad diskurs. 
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Ett exempel på reflexivitet är valet av livsstil, ett val som är av ele-
mentär betydelse i det senmoderna samhället. Det handlar både om 
vad man vill göra och vem man vill vara. Ett annat är de möjlighe-
ter som kroppen erbjuder, då den utgör mer än en fysisk kropp. 
Giddens  (1996; 1997) menar att den är ett handlingssystem, med 
vars hjälp man positionerar sig och uttrycker vem man är. Det 
gäller hur individer väljer att se ut men också hur de väljer att upp-
träda. Kropp och identitet är således tätt sammanlänkade med var-
andra. I självets reflexiva projekt blir det nödvändigt att vara en 
kompetent aktör. För att vara det måste även andra personer defi-
niera ens handlande som kompetent. Här kommer begreppet stig-
matisering in (Goffman 1971/2011). Varje samhälle kategoriserar 
sina medlemmar utifrån vad som anses vara socialt accepterat en-
ligt det specifika samhällets värderingar. En individ som enligt det 
samhällets normer innehar en egenskap eller utför handlingar som 
avviker från de accepterade besitter ett stigma och de utdefinieras 
från de normala medlemmarna.  
 
Unga och sexualitet i ett senmodernt samhälle 
Även sexualiteten har moderniserats i enlighet med grundläggande 
samhällsförändringar. Den moderna sexualiteten har vuxit fram 
sedan 1800-talet då män och kvinnor ur borgarklassen började 
ingå äktenskap med den romantiska kärleken som ideal, i stället 
för som tidigare på grundval av nytta. Denna modell kom sedan att 
sprida sig till alla samhällsklasser. Till skillnad från tidigare önska-
de man begränsa familjestorleken vilket blev möjligt genom an-
vändningen av preventivmedel. Preventivmedlet åtskilde sexualitet 
och reproduktion. Den plastiska sexualiteten är en sexualitet som 
därav kan existera för sitt eget ändamål. Den rena relationen är en 
parallell till framväxten av den romantiska kärleken och den plas-
tiska sexualiteten. Den rena relationen etableras likaså för sin egen 
skull och bygger på förtroende, intimitet och förpliktelse. De ingå-
ende parterna syftar till att få ut så mycket som möjligt av ett var-
aktigt förhållande med den andra parten. Relationen fortgår så 
länge var och en av parterna anses ge så mycket tillfredsställelse att 
de båda vill bibehålla relationen (Giddens 1995). 
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I ett senmodernt samhälle står olika diskurser sida vid sida och in-
nehåller en mängd val som står till buds. Framför allt är utveck-
lingen av självet elementärt för unga personer och inte minst gäller 
det inom sexualitetens område. För unga blir sexualiteten en stor 
del av självets reflexiva projekt. Under senare år har en rörelse 
kunnat skönjas mot mer liberala attityder bland unga, där det ro-
mantiska kärlekskomplexet med dess rena relationer definitivt 
finns kvar men har förlorat mark till fördel för en plastisk sexuali-
tet, nu inte enbart avskalad från reproduktion utan också från den 
rena relationens förpliktelse. Exempel på detta är knullkompisrela-
tioner och de tillfälliga så kallade one-night-stands bland unga, där 
den sexuella njutningen och inte den emotionella relationen utgör 
kittet mellan parterna.  
 
Internet som buffertzon 
Det som är speciellt med senmoderniteten är som nämnts att den 
reglerar tid och rum. Liksom Giddens (1996; 1997) diskuterar den 
polsk-brittiske sociologen Zygmunt Bauman (2003) denna föränd-
ring som skett i takt med att samhället industrialiserats. Internet är 
ett exempel på hur tekniken förenar olika företeelser virtuellt och 
dessa upplever vi känslomässigt som om de ägde rum i vår närhet, 
trots att den fysiska distansen är större än någonsin. Samtidigt som 
vi människor bor allt tätare inpå varandra, isolerar vi dock oss allt 
mer. Bauman menar att det är ett resultat av den osäkerhet som 
präglar ett sådant samhälle, där ingenting är beständigt. Det är 
med hans beteckning ett flytande samhälle. Bland alla val att göra 
och beslut att fatta finns ingen egentlig slutdestination, enbart jäm-
förande mellan olika alternativ. Vi är upptagna av att konsumera 
och följden blir att vi inte investerar mer än vi ”har råd” att förlo-
ra. Det gäller livets alla olika aspekter, också mellanmänskliga rela-
tioner. Ovissheten måste alltså minimeras för att mänskliga band 
ska knytas – vi vill veta vad vi får tillbaka för den insats vi gör. På 
denna punkt ger internet stora möjligheter (Daneback 2012 efter 
Bauman 2003). 
 
I en allt större utsträckning lever vi våra liv genom internet, vilket 
kanske är särskilt uppenbart bland unga personer. Vi är ständigt 
uppkopplade då dator eller mobiltelefon för de flesta finns inom 
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räckhåll. Tidigare tydliga gränser mellan att vara online och offline 
har raderats med teknikens utveckling och en betydande del av vår 
kommunikation sker elektroniskt. Detta gäller i särklass frågor 
som rör kärlek och sexualitet. Daneback (2012) diskuterar kom-
munikationen i dessa avseenden, som med senmoderniteten skiftat 
från sykron i fysisk miljö till asykron i virtuell miljö. Tidigare för-
klaringar till internets attraktionskraft när det gäller kärlek och 
sexualitet har framför allt varit av psykologisk karaktär, men Da-
neback ser på fenomenet också utifrån ett sociologiskt och social-
psykologiskt perspektiv. Han beskriver hur nätet används som buf-
fertzon för mänskligt handlande. Baumans idéer om den flytande 
moderniteten och Goffmans dramaturgiska perspektiv står i cent-
rum för analysen, samt förändringar av sexuella script. 
 
Vi tänker oss livet som en teater i vilken vi, beroende på situation, 
spelar olika roller. På scen försöker vi styra intrycken av oss själva 
så att vi framställs på ett önskvärt och trovärdigt sätt inför andra. 
Bakom scenen kan vi däremot koppla av, dra oss tillbaka eller för-
bereda oss inför nästa uppträdande (Daneback efter Goffman 
1959/2009). Daneback menar att internet ger möjlighet att samti-
digt befinna sig på och bakom scenen, till skillnad från i möten an-
sikte mot ansikte, där antingen den ena eller den andra positionen 
är dominerande. På så sätt ger han ytterligare perspektiv till den 
teoretiska modellen the-quin-A-engine, som ofta används för att 
förstå internets fördelar när det gäller kärlek och sexualitet. På 
svenska motsvarar dessa fem a; anonymitet, approximation, till-
gänglighet, låg kostnad och acceptans. 
 
Anonymiteten som internet erbjuder har stor betydelse för vad 
människor kan ägna sig åt när det gäller sexualitet. Exempelvis kan 
man besöka sexuellt explicita platser utan att själv synas och kon-
trolleras av andra. I interaktionen med andra personer går det i den 
virtuella närheten att spela roller som utanför internet kan upple-
vas som svåra att iscensätta. Det sexuella handlingsutrymmet upp-
levs på internet därför som större och det kan vara möjligt att göra 
sådant som annars känns obekvämt. Att undersöka olika scener 
och experimentera med olika roller kallas för approximation. Det 
unika med internet är att det ges tillfällen att agera utanför ramar-
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na för annars gällande sexuella script och normer, utan att drabbas 
av stigmatisering. Den goda tillgängligheten till internet ligger i lin-
je med den flytande modernitetens lockelse att konsumera, då be-
hov av olika slag omedelbart kan tillfredsställas. När det exempel-
vis gäller att söka en partner, pornografiskt material eller informa-
tion om sex kan exakta kriterier bestämmas. I många fall är det 
också möjligt att få ett kvitto på hur man själv framstår i relation 
till andra – det går att definiera sitt eget marknadsvärde. Det är 
enkelt och det går snabbt att ta del av eller medverka i diskussioner 
som rör sexuella ämnen, till exempel olika problem. Det mesta går 
att finna. Tillgängligheten och anonymiteten underlättar för de 
sexuella handlingarna och till detta hör den låga kostnaden för 
uppkopplingen och nätets olika tjänster. Detta stimulerar viljan att 
utvärdera alternativ och konsumera. I takt med att allt fler perso-
ner använder internet för kärleksrelaterade och sexuella syften 
växer acceptansen för detta. Det är numera varken ovanligt eller 
konstigt att träffa en partner via nätet eller att, åtminstone som 
ung, ha tittat på pornografi.  
 
De sexuella scripten är under förändring som en konsekvens av in-
ternets genomslag. Exempelvis kan kvinnor ta del av ett sexuellt in-
nehåll på nätet utan att styras av könsspecifika script och utsättas 
för stigmatisering (även om mycket av det pornografiska materialet 
riktar sig mot män). Könen kan därför i större utsträckning än tidi-
gare ägna sig åt liknande sexuella aktiviteter. Det kan i sin tur kom-
ma att utvidga den sexuella repertoaren inom bland annat hetero-
sexuella parförhållanden. Med hjälp av sökverktyg går det att 
”skräddarsy” våra partner och på så sätt söker vi garanti för att fin-
na de ”rätta”; det går att finna likasinnade avseende till exempel 
sexuella identiteter och intressen. Interaktionen genom internet ser i 
sådana fall annorlunda ut än i motsvarande situationer utanför nä-
tet. I den virtuella närheten samsas en uppsjö av olika sexuella ut-
tryck, som inte känner av geografiska avstånd och det finns ingen 
definitiv norm som i alla lägen dominerar. Internet har således inne-
burit förändringar av scripten på en individuell, mellanmänsklig och 
kulturell nivå. 
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Det flytande samhället medför att vi känner oss reserverade och 
osäkra inför främlingar, men internet ger alltså möjligheter att un-
der upplevt skydd och i egen takt testa och utvärdera oss själva och 
andra personer, samtidigt som vi befinner oss på avstånd. Det ska-
par en trygghet att på detta sätt närma sig och möta främlingar. 
Men blir vi, såväl i som utanför den virtuella närheten, inte till-
fredsställda fort nog, fortsätter sökandet efter nästa alternativ. Re-
lationer får inte avkräva individen för stora ansträngningar eller 
svårigheter, då vi är konsumenter även på detta plan. På så sätt får 
fenomen som onani och pornografi en särskild betydelse då det är 
”sex” som överensstämmer med individuella behov. Och det är 
inte alltid vår omgivning och de närmsta som vi anförtror då det 
gäller vår sexualitet; det har vi ”inte råd” till och det känns inte all-
tid möjligt. Men genom internet kan vi gå utanför de sexuella 
script och normer som (fortfarande) gäller i ansikte-mot-ansikte-
situationer. På dessa sätt utgör internet en buffertzon. 

 
Pornografi i vardagen 
Sex och pornografi har inte enbart blivit mer synligt på internet, 
utan i det offentliga rummet överlag. Att representationer av sex-
ualitet under senare år infiltrerat västerländska kulturer har i 
forskningen bland annat benämnts sexualisering (Attwood 2009), 
mainstreaming (Sørensen 2007; Attwood 2009) porno-chic 
(McNair 1996) och pornographication (McNair 2009). 16 Att stän-
digt utsättas för och förnimma olika inslag av sexualitet har blivit 
en del av det vardagliga livet, då sex finns ”överallt”. Begreppet 
mainstreaming indikerar att det handlar om en normalisering av 
sexuella representationer. Dock gäller det inte vilka sexuella repre-
sentationer som helst utan i synnerhet könsstereotypa gestaltningar 
med pornografiska förtecken. Hirdman (2008) hävdar att de sexu-
ella uttryck vi ser i samhället idag står för den heterosexuella man-
nen, vilket paradoxalt nog innebär att han själv är osynliggjord i 
sin självklara position som betraktare. Inom kultur- och mediestu-
dier där fenomenet har uppmärksammats och forskats om har man 
dock varit försiktig när det gäller att tala om hur det inverkar på 
maktstrukturer mellan män och kvinnor (Attwood 2009). Man har 
                                                   
16 Dock är pornografins mainstreamstatus av idag diskuterad i förhållande till hur det såg ut i Sverige 
under 1970-talet vid dess legalisering (Larsson 2012). 
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studerat den process som legat bakom sexualiseringen och här är 
pornografins framflyttade positioner av stor vikt. Olika växelver-
kande tendenser går att skönja (Sørensen 2007; McNair 1996).  
 
För det första har volymen skruvats upp. Det har skett en expansion 
av pornografi då både dess utbud, tillgång och konsumtion ökat. 
Teknologi och sexuella representationer har alltid haft ett nära för-
hållande, men med internets genomslag har utvecklingen gått mycket 
fort. Som tidigare nämnts gäller expansionen både att man låter sig 
exponeras, såsom i kommersiell pornografi, och att det finns möjlig-
heter att själv exponera sig sexuellt. För det andra uppfattas porno-
grafin inte längre som enbart smutsig och oanständig, utan också 
som glamourös och trendig. Av detta har följt att den fått större me-
dialt utrymme. Exempelvis sänds dokumentärer om pornografi och 
porrmodeller skriver bästsäljande biografier17 och blir populärkän-
disar. Denna tendens gäller också en förskjutning av gränserna för 
vad som anses som acceptabelt innehållsmässigt i pornografin. Den 
tredje tendensen utgörs av att pornografiska uttryck tränger in i po-
pulärkulturen såsom i musikvideor och i modereklam. 
 
Processen innebär alltså att pornografin och dess avtryck normali-
seras, men också att den idealiseras. Vad som är att betrakta som 
skamfyllt när det gäller pornografiska uttryck är därmed under 
förhandling. Då det talas om sex och pornografi alltmer i medier 
och på internet blir konsekvensen, menar medieforskaren Feona 
Attwood (2009), att sexualiteten konstrueras som ett slags nöje, 
som en del av individens livsstil, kopplad till valbarhet och kon-
sumtion. Denna ”mainstreaming” innebär i sin tur att det inte på 
ett enkelt sätt går att ringa in och definiera vad sex och sexualitet 
är. Sexualiseringen får därmed stor betydelse när det gäller frågor 
om den egna identiteten och sexualiteten. Attwood fastslår att:  
 

Sexualization is impacting on the way we think about 
sex. It is becoming central to the way we develop our 
sexual knowledge and to the way we see ourselves and 
the world. (Sid xxi) 

                                                   
17 Biografier av Jenna Jameson (2005) och den svenska porrmodellen Puma Swede (2012). 
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I detta sammanhang menar jag att det är rimligt att se det porno-
grafiska scriptet, som unga personer har en tendens att följa (Löf-
gren-Mårtenson & Månsson 2006). Det pornografiska scriptet är 
baserat på koder och symbolik från pornografin. Djupa urring-
ningar som framhäver brösten och förföriska blickar är exempel på 
hur unga kan använda sig av pornografiska koder visuellt, utan att 
med nödvändighet betrakta dem som pornografiska eller ens sexu-
ella. Detta har sedan betydelse för vad som är att uppfatta som 
sexuell exponering.  
 
Hittills i denna del har jag tagit upp begrepp som är kännetecken 
för senmoderniteten, såsom reflexivitet, livsstil och den rena rela-
tionen. Internet har en särskild betydelse som buffertzon, vilken 
reducerar osäkerhet i våra relationer. Samtidigt smyger sig könsste-
reotypa pornografiska uttryck in i vårt vardagliga liv. Det är ett 
förhållande mellan struktur och aktörskap, eller om man så vill en 
spänning mellan sexuella script på olika nivåer. Det tänkte jag gå 
närmare in på i följande del där relationen mellan kön och sexuali-
tet beskrivs med fokus på unga personer. 

 

Förhandlingen om kön och sexualitet 
Konstruktionen av kön kan sägas bestå av struktur och aktörskap; 
Då människor handlar på liknande sätt skapas eller underhålls en 
struktur (Giddens 2007). Strukturen (eller ett mönster) kan beskri-
vas som olika resonemang eller diskurser som är förankrade i makt-
relationer, vilka har en benägenhet att styra vårt (sexuella) beteende 
(Foucault 1976/2002). Till vår hjälp har vi de sexuella scripten som 
bestämmer vad, var, när, hur, med vem och till viss del varför vi 
väljer att göra någonting med sexuell anknytning. Scripten fungerar 
som en slags guide som ger oss olika passande alternativ för våra 
handlingar (Gagnon & Simon 1973/2004; Gagnon & Simon 1999). 
Struktur och aktörskap kan uppfattas som ett dualistiskt par, som 
är beroende av varandra. Vi behöver strukturen att relatera våra 
handlingar till, men utan våra handlingar förintas strukturen. Men 
strukturen utgörs egentligen bara av ett ständigt upprepande av li-
kadana handlingar (Giddens 2007). Därför skapar vi tillsammans 
sexualiteten, vilket också betyder att den är föränderlig.  
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Begreppet att göra kön (doing gender) är centralt i detta samman-
hang (West & Zimmerman 1987). Beroende på hur man gör kön 
kan ens handlingar både befästa och utmana strukturen. Denna 
dynamik skulle jag vilja benämna förhandlingen om kön och sexu-
alitet. En reflexiv individ väljer i vissa fall att följa strukturen, i 
andra att uttrycka ett motstånd och agera gentemot den. Hur kön 
och sexualitet förhandlas ligger till grund för förståelsen av unga 
män och kvinnors resonerande kring pornografianvändning och 
sexuell exponering. Här har jag valt att låta teoretiska resonemang 
och begrepp belysas med hjälp av empiriska exempel. 
 
Mönster mellan kvinnor och män inom  
sexualitetens område 
Könsstrukturen bygger i grunden på genuskontraktet som säger att 
mannen är överordnad kvinnan, samt att könen ska hållas isär 
(Hirdman 2003). Genuskontraktet är rester som dröjer sig kvar från 
vår historia, där kvinnor på ett mycket tydligare sätt än idag har be-
gränsats med olika medel. Många hävdar också att genuskontraktet 
är heterosexualitetens byggsten. Detta synsätt ger upphov till olika 
förutsättningar för könen. De sexuella scripten säger att kvinnor bör 
vara återhållsamma och passiva inom sexualitetens område – deras 
egen sexualitet får endast uttryckas måttfullt – medan män bör för-
hålla sig aktiva sexuellt sett. Deras sexualitet får gärna verbaliseras 
och synliggöras. Eller krasst uttryckt – mäns sexualitet uppfattas 
som mer naturlig än kvinnors sexualitet. Följer man inte scripten lö-
per man som man eller kvinna risk att drabbas av repressalier i form 
av stigmatisering. Kvinnor och män etiketteras därmed med olika 
kvaliteter när det gäller sexuellt beteende. Sexualitetens dubbla prin-
ciper18 innebär att män som är sexuellt aktiva tenderar att belönas 
för sina handlingar, medan sexuellt aktiva kvinnor i stället tenderar 
att bestraffas (Crawford & Popp 2003). Man kan säga att den teori 
med empiriska exempel som jag refererar till i detta avsnitt identifie-
rar de oftast förekommande mönstren mellan könen inom det sexu-
ella området. Då man betraktar kvinnor utifrån detta raster uppfat-
tas de många gånger som offer för mäns makt.  
                                                   
18 På engelska sexual double standards eller double standard of sexual behavior. Det saknas en veder-
tagen svensk översättning av uttrycket. Jag har översatt ”double standards” till ”dubbla principer”, 
eftersom jag upplever ”double standards” som ett mer värdeneutralt uttryck än ”dubbelmoral”. 
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Sambandet mellan könsroller och aktörskap 
Amerikanska studier på det socialpsykologiska området påvisar 
vikten av ett (sexuellt) aktörskap för att uppnå psykisk och sexuell 
hälsa. Denna socialpsykologiska forskning har stått för empiriska, 
kvantitativa studier som är intressanta för att demonstrera hur 
strukturen mellan könen kan se ut. Dessa studier undersöker sam-
bandet mellan självkänsla, könsroller och sexualitet. Många kvin-
nor och män upplever att de måste göra kön på rätt sätt vilket in-
nebär att de måste stämma överens med könsstereotypa ideal. En 
av dessa studier visar att ju mer man upplever en sådan press, desto 
mer tenderar man att basera sin självkänsla på andra personers 
omdöme. Då de egna behoven och autonomin åsidosätts hämmas 
den sociala potentialen och i värsta fall kan den psykiska hälsan 
påfrestas. Personer som i hög grad internaliserat dessa könsideal 
har alltså en tendens att oroa sig för vad omgivningen tycker om 
dem. Som en ytterlighet kan detta betyda att man låter andra per-
soner bestämma ens egenvärde (Sanchez & Crocker 2005).  
 
Den sexuella autonomin eller subjektiviteten är avgörande för en 
persons aktörskap och förmåga att uppleva sexuell njutning (San-
chez, Crocker & Boike 2005). Men som jag konstaterat förespråkar 
de sexuella scripten sexuell passivitet för kvinnor till skillnad från 
ett sexuellt aktörskap för män. Införlivandet av traditionella köns-
roller förutsäger därmed en större sexuell passivitet hos kvinnor. 
För män blir förfarandet det motsatta, då könsrollerna indirekt 
gynnar deras sexuella autonomi och de har möjlighet att utveckla 
sitt sexuella aktörskap (Kiefer & Sanchez 2007). Man har dessutom 
konstaterat att kvinnor automatiskt associerar sex med underkastel-
se och att denna roll ger lägre sexuell upphetsning som följd (San-
chez, Kiefer & Ybarra 2006). Den sexuella tillfredsställelsen och 
den sexuella hälsan förutsägs därmed för män, men för kvinnor le-
der den lägre graden av sexuell autonomi till en försämrad sexuell 
hälsa. Dock är det så att även män som är sexuellt passiva förväntas 
uppnå en lägre sexuell tillfredsställelse. (Kiefer & Sanchez 2007). 
Det här innebär att kvinnor generellt sett har ett sämre ”utgångslä-
ge” när det gäller aktörskap vid sexuellt umgänge.  
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Hur det talas om flickor och pojkar, kvinnor och män 
Hur det talas om flickor och pojkar, kvinnor och män är betydelse-
fullt för hur man gör kön. Jag använder här begreppet diskurs, vil-
ket kan beskrivas som ett resonemang. Den socialpsykologiska 
forskning som jag hittills refererat till utgörs av kvantitativa studier 
där olika etablerade eller för syftet upprättade mätinstrument an-
vänds. Urvalet består i synnerhet av amerikanska collegestudenter. 
Eftersom min studie är kvalitativ och handlar om den mening och 
betydelse man lägger i sina handlingar är det också intressant att 
studera vilka diskurser som kan ligga bakom sådana resultat. Detta 
är diskurser som har som mål att begränsa individens beteende och 
handlingar då de är snäva i sin syn på kön både för (unga) kvinnor 
och män. Den hegemoniska maskuliniteten är måttstocken för 
unga män och den normativa femininiteten motsvarigheten för 
unga kvinnor, vilket vi ska se.  

 
Hegemonisk maskulinitet 
Chambers, Tincknell & Van Loon (2004) har studerat diskursen 
bland skolungdomar i nedre tonåren och visat hur den syftar till att 
upprätthålla heterosexualiteten. Intervjuerna, som ägde rum genom 
fokusgrupper, demonstrerade att sexualundervisningens officiella 
diskurs inte överensstämde med ungdomarnas verklighet. En ho-
mofobisk och kvinnofientlig syn utövad genom verbala kränkning-
ar var det medel som användes för att reglera sexualiteten. Vissa 
pojkar stod för en större del av sådana kränkningar än andra. Det-
ta uppfattades av ungdomarna som obehagligt, men likväl som ett 
normalt beteende. Däremot menar Pascoe (2005) i sin studie om 
unga män och maskulinitet att bögdiskursen (”the fag discourse”) i 
första hand inte är ett uttryck för homofobi, utan snarare handlar 
om regleringen och skapandet av maskulinitet. Vilken pojke som 
helst kan stämplas som bög utan att man menar att han måste vara 
homosexuell. Som vi ser i dessa exempel är pojkar och män utsatta 
för en bedömning av sin maskulinitet. Connell (1995) menar att 
det finns olika maskuliniteter, vilka är hierarkiskt uppbyggda. Den 
hegemoniska maskuliniteten premieras och fungerar som måttstock 
i sådana bedömningar. Man kan säga att den hegemoniska masku-
liniteten är en stereotyp maskulinitet som är motsatsen till femini-
nitet. Beteende som inte ryms inom den snäva ramen för den he-
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gemoniska maskuliniteten löper risk att betecknas som feminin. 
Det är just ett sådant förfarande dessa studier illustrerar – både när 
det gäller flickor och unga kvinnor, som per definition är feminina, 
och pojkar och unga män som inte lever upp till den hegemoniska 
sexualiteten.        
 
Normativ femininitet 
Flera studier, svenska som utländska, uppmärksammar den norm 
som flickor och kvinnor måste förhålla sig till och helst hålla sig 
inom. Liksom när det gäller den hegemoniska maskuliniteten för 
män och pojkar är den normativa femininiteten en smal väg att gå. 
Den är måttfull i sitt uttryck. Så beskriver socialantropologen Fan-
ny Ambjörnsson i sin avhandling från 2004 hur flickorna på sam-
hällsprogrammet anser sig besitta ”den rätta” femininiteten, till 
skillnad från flickorna på barn- och fritidsprogrammet. De är kon-
trollerade i sitt sätt, till skillnad från flickorna på barn och fritids-
programmet som ”ofta hörs i korridorerna, svär och klär sig på ett 
opassande sätt”. På så sätt definierar den normativa femininiteten 
både vilken den ”rätta” klasstillhörigheten är (medel- eller övre 
medelklass) och hur den korrekta sexualiteten ska uttryckas. Kvin-
nor och flickor förväntas balansera mellan bilderna av madonnan 
och horan. Den normativa femininiteten håller sig inom dessa posi-
tioner. Den får inte uttrycka alltför mycket sexualitet, eftersom 
kvinnlig sexualitet är farlig och måste begränsas (horan). Samtidigt 
finns risken att bli betraktad som asexuell eller inte tillräckligt sex-
ig (madonnan). Vi ser i Ambjörnssons avhandling tydligt hur flick-
orna värjer sig mot att hamna i sådana kategoriseringar, genom att 
definiera andra femininiteter som avvikande – i deras fall horan 
och den lesbiska.  
 
Heterosexuella praktikers konstruktion: ”the-male-in-the-head” 
I konstruktionerna av normativ femininitet och hegemonisk mas-
kulinitet ligger sexualitetens dubbla principer som grund, där kvin-
nan bör vara återhållsam och mannen aktiv och initiativtagande. 
Vi ser att både flickor och pojkar är delaktiga i en sådan process, 
där kategoriseringar fungerar som verktyg för att kön reproduceras 
på rätt sätt. Vi fortsätter här att studera hur heterosexuella prakti-
ker är konstruerade. 
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Holland et al (2004) har intervjuat brittiska unga män och kvinnor 
om heterosexuell samvaro. Informanterna beskriver femininitet och 
maskulinitet som ett motsatspar. Det är ett dynamiskt men ojäm-
likt förhållande där maskuliniteten och femininiteten är beroende 
av varandra för att definiera sig själv. Då kvinnor framställer sig 
själva som feminina produceras ett sådant asymmetriskt förhållan-
de, menar författarna. Detta underlättar manlig dominans. Formu-
leringen the-male-in-the-head beskriver just hur maskulina makt-
strukturer bärs upp av feminina praktiker. Mannens behov och 
åtrå blir måttstock då det gäller förväntningar, meningar och hand-
lingar för både män och kvinnor, och studien visar att detta är tyd-
ligt redan i samband med det första samlaget. Med dessa resultat i 
ryggen menar författarna att femininitet skulle kunna förstås som 
produkten av maskulinitet. De hävdar också att modellen ”the-
male-in-the-head” är applicerbar i ett större sammanhang när det 
gäller dessa heterosexuella praktiker.  
 
”The-male-in-the-head” kan därmed innebära att i synnerhet kvin-
nor aktivt samtycker till oönskat sex (Impett & Peplau 2003). Det-
ta visar på att det finns en gråzon mellan ett ja och ett nej, vilket är 
intressant att studera eftersom könsrollerna på ett omedvetet plan 
gör sig gällande och bygger upp strukturen mellan könen. Powell 
(2008) visar att sättet att uttrycka sexuellt samtycke de allra flesta 
gånger inte sker verbalt, utan snarare genom kroppsliga praktiker. 
Inneboende förväntningar på könen, som inte alltid är medvetna, 
gör det svårt att använda sig av språket för att förmedla sin avsikt. 
Av den anledningen finns det en risk med att enbart hävda att 
kvinnor ska säga nej vid oönskat sex (Kitzinger & Frith 1999).  
 
Morgan & Zurbriggen (2007) har undersökt hur unga kvinnor och 
män beskriver sin första partners budskap kring sexualitet. Det 
vanligaste temat bland både kvinnorna och männen var förhand-
lingen kring det första samlaget. Kvinnorna hävdade att deras för-
sta partner visat ett stort intresse av att ha sexuell samvaro, såsom 
unga mäns sexuella script föreskriver. Kvinnorna upplevde också 
att partnern pressat dem i syfte att uppnå detta. Reaktionen på så-
dana budskap resulterade ofta i att kvinnorna gav efter för oöns-
kad sexuell samvaro. Männen rapporterade att deras partners bud-
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skap rörde gränssättning, vilket männen reagerade på genom både 
acceptans och frustration.  
 
Dessa studier visar att unga kvinnor till större del än unga män 
tenderar att engagera sig i oönskat sex. Men hur kan man då på-
verkas av detta? Crown & Roberts (2007) har undersökt hur unga 
kvinnor påverkas av sexuella händelser mot sin vilja i möten med 
manliga partners. Författarna placerar de sexuella händelserna 
längs ett kontinuum. I den ena ändan finner vi ”mindre allvarliga” 
händelser såsom kyssar mot viljan, och i den andra finner vi ”all-
varligare” händelser såsom samlag mot viljan. Individens självrap-
porterade subjektiva upplevelse av de sexuella erfarenheterna mot 
viljan ligger till grund för analysen. En tredjedel av respondenterna 
rapporterade sådana oönskade händelser under enbart ett år på 
college. Forskningen har tidigare i huvudsak fokuserat hur den 
psykiska hälsan försämras av att bli utsatt för sexuella lagöverträ-
delser, till exempel våldtäkt och sexuellt tvång. I studien kommer 
författarna fram till att även ”mindre allvarliga” oönskade sexuella 
erfarenheter kan leda till inbundna tankar, depressiva symptom, 
självanklagande och avbrott i vardagslivet. Dessa studier om hete-
rosexuella praktiker visar hur ”the-male-in-the-head” åsidosätter 
unga kvinnors sexuella aktörskap.  
 
De aktualiserar den diskussion om ”gråzonssex” som Johanna Kol-
jonen inledde på Twitter år 2010. Här exemplifieras hur ”the-
male-in-the-head” begränsar det sexuella aktörskapet hos kvinnor, 
men stödjer det sexuella aktörskapet hos män. Var går gränsen för 
vad som kan betraktas som acceptabelt i sexuella situationer?19 
När övergår ett ja till ett nej? En liknande diskussion ägde också 
rum efter programmet ”Dokument Inifrån”, som tog upp hur unga 
kvinnor tenderar att skuldbeläggas och stigmatiseras om de inte 
mycket aktivt gör motstånd mot oönskat sex.20 Dessa frågor pro-
blematiserar vad en våldtäkt egentligen är och vem som äger rätten 
till definitionen.  
 
                                                   
19 Se Månsson (2012) 
20 http://www.svt.se/2.176198/1.2799370/fragor_och_svar_kring_ingen_riktig_valdtakt 
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Men unga kvinnor upplever naturligtvis också sexuell lust. Tolman 
(2002) har genom intervjuer studerat hur unga kvinnor uttrycker 
denna. En vanlig beskrivning och ett av få accepterade sätt för 
kvinnor att verbalt utrycka lust ligger i formuleringen ”det bara 
hände”. Detta överensstämmer med Hollways (1989) resonemang 
om att det överhuvudtaget saknas en kvinnlig diskurs för att ut-
trycka lust. Tolman menar att uttrycket ”det bara hände” inte till-
kännager kvinnors sexuella lust. Tvärtom begränsar det kvinnor i 
sitt sexuella aktörskap. Studien visar att unga kvinnor möter di-
lemman när de känner sexuell lust. Genom att uttrycka sexuell åtrå 
riskerar de att mötas av negativa konsekvenser på ett fysiskt, soci-
alt och psykologiskt plan. Hon menar på så sätt att kvinnorna får 
välja mellan att erkänna sina sexuella känslor och uttrycka dem el-
ler att förvissa sig om att inte bli stämplade som ”horan”.  
 
Aktörskap 
I självets reflexiva projekt finns det dock ofta en medvetenhet gent-
emot sådana strukturer mellan könen och inte sällan uttrycks ock-
så ett motstånd. Unga konstruerar sig själva i en aktiv process och 
definierar sig sällan som objekt eller offer. Vilket perspektiv man 
anlägger har stor betydelse för hur de unga kommer att uppfattas. 
Här refererar jag till sådan forskning som, även om den inte direkt 
pekar på motsatta resultat, hittar öppningar eller ser andra per-
spektiv på relationen mellan könen. Detta avsnitt ger en något lju-
sare bild att relatera till ungdomars villkor när det gäller kön och 
sexualitet. I synnerhet kvinnors position och aktörskap har i enlig-
het med en feministisk tradition problematiserats och därmed lig-
ger också tyngdpunkten i min redogörelse på kvinnor.  
 
Erfarenheter och sexuellt aktörskap 
Låt oss börja med att titta på en studie som rör svenska förhållan-
den. Häggström-Nordin, Hansson & Tydén (2005) visar med sin 
undersökning bland gymnasister att i synnerhet unga kvinnor upp-
skattar sex alltmer i takt med att erfarenheterna ökar. De allra fles-
ta, kvinnor som män, var nöjda med det senaste samlaget – runt 90 
procent skattar upplevelsen av det senaste samlaget som mycket 
eller ganska positivt. Erfarenheterna för de unga kvinnorna är här 
det som befrämjar aktörskapet. 
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En studie från 2008 handlar om amerikanska collegeungdomars 
sexuella aktörskap i egenskap av de misstag man anser sig ha gjort, 
och här är ett annat exempel på att aktörskapet ständigt finns när-
varande (Allen et al 2008). Forskarna gjorde en uppdelning i fyra 
kategorier – ”Jag har kontroll”, ”Jag experimenterar och lär mig”, 
”Jag kämpar men utvecklas” och ”Jag har varit oansvarig”. Ung-
domarna fick ge skriftliga, öppna svar på ett frågebatteri. Nästan 
hälften av ungdomarna uttryckte att de hade kontroll i sitt sexuella 
aktörskap och placerades i den första kategorin. Bland dessa be-
fann sig de som inte var sexuellt aktiva, men framför allt de ung-
domar som ansåg sig handla på ett ansvarigt sätt. Dessa upplevde 
att deras handlingar låg i linje med deras värdegrunder. I berättel-
serna reflekterades vikten av att följa sådana värdegrunder eller 
moraliska ståndpunkter, vilka hade sin utgångspunkt i den egna 
familjens principer. De uppgav att de tog lärdom av andra perso-
ners misstag. Nästan lika stor del flickor som pojkar placerades i 
denna grupp. Gruppen ”Jag experimenterar och lär mig” stod för 
en tredjedel av informanterna, övervägande flickor. Specifikt för 
gruppen var att de var inne i en process där de lärde sig av sina 
egna erfarenheter och internaliserade dem som nya lärdomar. I den 
tredje gruppen ”Jag kämpar men utvecklas” menar man liksom i 
föregående grupp att man lär sig, men här finns negativa konse-
kvenser i form av lidande och smärta med som tema. Endast en 
sjundedel av informanterna placerades här, något större del flickor 
än pojkar. Den sista gruppen, ”Jag har varit oansvarig”, utgjordes 
enbart av en bråkdel av informanterna jämt fördelat på pojkar och 
flickor. I denna studie framträder ungdomarna som aktiva subjekt 
oavsett kön.  
 
Att bryta mot sexualitetens dubbla principer 
Jackson & Cram (2003) analyserar förhandlingen av sexualitetens 
dubbla principer genom unga kvinnors berättelser om heterosexu-
ell samvaro. Denna studie påminner om Tolmans (2002), men 
identifierar och tar i stället fasta på det motstånd och aktörskap 
som de unga kvinnorna uttrycker – och hur de därmed konstruerar 
sig själva som aktiva subjekt. De unga kvinnorna beskrev sig som 
medvetna aktörer, vilket likaså gällde deras uppfattning om unga 
kvinnor överlag. Det motstånd som uttrycktes mot sexualitetens 
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dubbla principer var dock i första hand sprunget ur individen och 
utgjordes inte av någon officiell diskurs för kvinnor. Kvinnorna 
brukade olika alternativa diskurser för att hantera sexualitetens 
dubbla principer, exempelvis konstruerade de sex som ett nöje. 
Denna typ av motstånd, låt vara att det för närvarande är indivi-
duellt, visar på en spännande brytning från konceptet ”the-male-in-
the-head”.  
 
Bryant & Schofield (2007) undersöker hur kvinnor utvecklar sitt 
sexuella aktörskap och sin sexuella identitet i heterosexuella rela-
tioner. För syftet har de intervjuat kvinnor i olika åldrar. Förfat-
tarna hävdar att det sexuella aktörskapet bedrivs i en process som 
är beroende av tid och erfarenhet. Förvisso finns normativa diskur-
ser kring femininitet närvarande i kvinnornas berättelser, men ge-
nom dessa kan vi också förstå att varje erfarenhet är en lärdom 
som ligger till grund för nästa. Denna studie ligger i linje med 
ovanstående refererade studie av Häggström-Nordin, Hanson & 
Tydén (2005). 
 
Vi har talat om sexualitetens dubbla principer som premierar män 
som aktiva och kvinnor som passiva. Det är ett mönster som anger 
villkoren för att göra kön och jag har redogjort för några studier 
som visar på dess existens. Men det finns forskare som menar att 
sexualitetens dubbla principer är ett ”luftslott”. Här hävdar Marks 
& Fraley (2005) att trots att det har bedrivits omfattande forsk-
ning med utgångspunkt från detta mönster, så finns det inga klara 
bevis på att de faktiskt existerar. Mycket av den forskning som ge-
nomförts har inte kunnat påvisa några kopplingar till sådana 
dubbla principer, men författarna menar att det kan bero på meto-
dologiska brister. En sådan brist är att forskare på ett slarvigt sätt 
ofta blandat ihop mer generella attityder med individuella bedöm-
ningar då det gäller synen på kvinnor och män som är sexuellt ak-
tiva. Det skulle i så fall kunna innebära att respondenterna svarar i 
enlighet med en officiell diskurs. I sin egen undersökning av sexua-
litetens dubbla principer försöker författarna att undkomma såda-
na metodologiska brister de identifierat i andra studier. Deras re-
sultat visar att det inte finns belägg för att några utpräglade dubbla 
principer existerar, utan enbart en svag sådan. Med studien vill för-
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fattarna ifrågasätta varför vi handlar som om sexualitetens dubbla 
principer är grundläggande – i forskningssammanhang och i vårt 
vardagsliv – då det i realiteten inte finns något starkt stöd för att de 
förekommer. Men oavsett denna studies giltighet styr diskursen oss 
till viss del. Som jag (i föregående del) har illustrerat, är diskurser-
na kring kön mycket elementära och vi handlar många gånger där-
efter. Sexualitetens dubbla principer finns i diskursen och därmed 
ofta i våra beteenden. 
 
”En kvinnlig aggressiv sexualitet” – på samma villkor  
som mäns sexualitet? 
Ett ord som kan användas i diskursen för att kontrollera kvinnors 
sexualitet är ordet ”slampa” eller ”hora”. Attwood (2007) diskute-
rar den engelska motsvarigheten ”slut” ur ett historiskt perspektiv 
och hon visar att ordets betydelse har förändrats genom tiden. Från 
att ha betecknat både män och kvinnor under 1300-talet i betydel-
sen ”dirty”, ”untidy” (ungefär snuskig, slafsig på svenska) har an-
vändningen av ordet i modern tid kommit att symbolisera en vul-
gär, promiskuös kvinna. Termen används idag för att reglera och 
kontrollera kvinnors sexualitet, då risken för sexuellt aktiva kvin-
nor är att dra på sig ett rykte såsom en ”slut”, en slampa. Attwood 
uppmärksammar att under senare decennier har unga kvinnor till-
ägnat sig termen och nyttjat betydelsen till sin förmån i det egna 
skapandet av en aktiv sexualitet. ”Slut” står då för en kraftfull 
kvinnlig sexualitet som inte ber om ursäkt för sin existens och den 
normativa femininiteten diskvalificeras. I början av 90-talet uppstod 
i USA olika feministiska rockband som kom att gå under benäm-
ningen Riot Grrrls. Detta var band som lekte med bilden av ”ho-
ran”, men också av ”madonnan”. Koder som betecknar oskulds-
fullhet (såsom rosa ”babydoll”-klänningar) varvas med aggressiv 
punkrock där den kvinnliga sexualiteten inte är att ta miste på. Lå-
tar med namn som ”I Like Fucking” och ”Rebel Girl” syftar till att 
utmana sexualitetens dubbla principer. Kathleen Hanna, sångerska i 
Bikini Kill, lät skriva ”slut” med stora bokstäver på sin mage, för 
att förbrylla publiken då hon drog av sig tröjan på scen. Tanken 
med detta var att andras fördömande skulle mista sin kraft, då hon 
själv försett sig med stämpeln som slampa. Den kritik man skulle 
kunna rikta mot en kvinnlig, aktiv sexualitet som tillförskansat sig 
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och bygger på horbegreppet är att den faktiskt förefaller lik en 
maskulin aggressiv sexualitet, som är just den man vill värja sig 
mot. Attwood menar att ett sådant tillvägagångssätt kan uppfattas 
som motsägelsefullt, men konstaterar dock att möjligheten finns att 
temporärt förvärva ett aktörskap. Frågan kvarstår om detta är en 
slags genväg till att uppnå jämställdhet mellan könen, som slutligen 
fallerar och återgår till traditionella könspositioner. Riot Grrrls-
rörelsen hör dock till större del ihop med den andra vågens femi-
nism (som utvecklades under sjuttiotalet), än att den går att knyta 
till synen på feminism och jämställdhet bland dagens unga.  
 
Idag går det kanske snarare att tala om en postfeminism, även om 
få unga själva skulle tillämpa begreppet. Postfeminismen grundar 
sig på uppfattningen att målen med den andra vågens feminism an-
ses vara uppnådda och de som inte uppnåddes kanske i själva ver-
ket var överskattade. En typisk kvinna i postfeminismen är en indi-
vidualist som ser till att ta plats såväl i den offentliga som privata 
sfären. Hon ger intrycket av att vara en stark kvinna som även kan 
ta för sig på det sexuella planet. Dock är hon inte särskilt intresse-
rad av frågan om jämställdhet mellan könen, eftersom hon anser 
att den inte angår henne. Kropp och utseende är hon mycket mån 
om; framtoningen är sexig och hon anspelar på sin ”kvinnlighet” 
för att uppnå personliga fördelar (McRobbie 2004). Ett annat ut-
tryck för detta är raunch culture (ungefär snuskkultur), myntat av 
journalisten Ariel Levy (2005). Hon beskriver en ny människotyp, 
en kvinnlig mansgris (female chauvinist pig). Exempel på denna är 
heterosexuella kvinnor som uppträder som bisexuella för att attra-
hera män, kvinnor som håller på med strippdans som motionsform 
eftersom striptease är ”coolt” och kvinnor som bär små t-shirts 
med sexualiserade budskap som ”All of me”. Här glider alltså 
kvinnor medvetet med i och utnyttjar objektifieringen och sexuali-
seringen av kvinnors kroppar. Kroppen är instrumentet för att 
uppnå makt och framgång och det beskrivs som befriande. De 
kvinnor som inte ansluter sig till en sådan syn uppfattas som stela, 
tråkiga och bakåtsträvande. 
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Frågan om kvinnan här är att betrakta som subjekt eller objekt blir 
brännande. Genom att utnyttja strukturen mellan könen kan kvin-
nor uppleva viss makt över män. Det säger också Weselys forsk-
ning från 2004, där hon visar hur sexualiseringen av kvinnors 
kroppar kan förse dem med maktkänslor. Exemplet gäller ett 
starkt sexualiserat område som kommersiell striptease. I sådana 
sammanhang kanske frågan ställs på sin spets. I dessa kvinnors 
kontakt med kunderna blir deras kroppar centrum för motstridiga 
känslor av makt och maktlöshet. De har tidigt fått intrycket att 
kvinnors kroppar och sex har stor betydelse för män, och att det 
med hjälp av kroppen finns möjlighet att få uppmärksamhet. Ge-
nom att de fört sig och klätt sig på ett sätt som betonat sexualitet 
har de kunnat stå i centrum för mäns blickar. Detta har försett 
dem med en viss känsla av kontroll och makt. För en del av dem 
har sexualiseringen dock varit av mer konfrontativ karaktär, då de 
har fått ta emot kritik eller direkta kommentarer kring sina krop-
par. Det betyder att kroppen som ger upphov till maktkänslor lika-
så kan representera maktlöshet. De budskap dessa kvinnor har fått 
kring kroppen under sin uppväxt har varit förvirrande, men det är 
genom kroppen de förhandlar sin identitet, hävdar Wesely.   
 
Känslorna av makt och kontroll bottnar i att kvinnorna upplever 
att de kan manipulera män och på så sätt uppnå olika fördelar. 
När de börjar med striptease är männens uppmärksamhet men 
också pengarna de tjänar det som ger upphov till känslan av kon-
troll. Problemet är att känslan av maktlöshet aldrig finns långt bor-
tom hörnet. Weselys studie visar att eftersom det är män som defi-
nierat dessa kvinnors sexualitet, så är det också de som avgör vilka 
kroppar som är värda att spendera pengar på. Då kropparna är ut-
bytbara innebär det att kvinnorna lätt kastas mellan polerna av 
makt och maktlöshet. Men Wesely understryker att kvinnorna inte 
låter sig definieras som objekt, utan ändå kämpar för att utmana 
mäns maktstatus – låt vara att det håller sig på en individuell nivå 
och att det sker genom den sexualiserade kroppen. På så sätt går 
det inte att beskriva kvinnorna som enbart offer för mäns kontroll 
och åtrå.  
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Avslutning 
Förutsättningarna för sexualitet och kärlek har förändrats med 
övergripande samhällsomvälvningar, och inte minst med internets 
ökande utbredning i människors liv. Individer i ett senmodernt 
samhälle präglas av reflexivitet, en subjektivitet nödvändig för att 
kunna positionera sig och förhålla sig till ökade valmöjligheter och 
olika normer. Samtidigt råder en osäkerhet kring hur vi ska agera i 
relationer och på detta plan får internet en särskild roll. Man skulle 
kunna säga att internet fungerar som smörjmedel för samspelet 
mellan människor.  
 
Vi måste också känna igen vad som utgör sexuella innebörder, 
samt hur vi ska reagera på dem, och de sexuella scripten utgör ma-
nualer i detta avseende. Sexualitetens dubbla principer bygger på 
att de sexuella scripten ser olika ut för män och kvinnor – den fö-
respråkar och belönar en aktiv manlig sexualitet, medan den för-
kastar och bestraffar en kvinnlig motsvarighet. Måttstocken för 
män och manlighet är den hegemoniska maskuliniteten och för 
kvinnor och kvinnlighet normativ femininitet, om inte detta följs 
riskerar individen stigmatisering. Produkten av sådana könsstruk-
turer är att mannens behov och förväntningar på sexualiteten är 
vägledande för både män och kvinnor – begreppet ”the-male-in-
the-head” åskådliggör hur femininitet i sexuella sammanhang ger 
upphov till och stödjer en manlig aktiv sexualitet. I ett senmodernt 
samhälle finns det dock en medvetenhet gentemot sådana köns-
strukturer och en del unga kvinnor uppfattar sig inte gärna som 
objekt eller offer för mäns makt, utan snarare som subjekt som för-
fogar över sin egen sexualitet och verklighet. Då kvinnor med tek-
nikens utveckling åtminstone till viss del fått möjligheter att sexu-
ellt ägna sig åt samma saker som män, är de könsspecifika scripten 
stadda i förändring. Kanske kan unga kvinnor omväxlande uppfat-
ta sig som subjekt och objekt i förhållande till könsstereotypa 
script. Dessa diskussioner tangerar pornografianvändning och sex-
uell exponering bland unga män och kvinnor. Hur de ser på och 
resonerar kring sig själva och sina handlingar i relation till frågor 
om kön och sexualitet har betydelse för hur de förhåller sig till så-
dana fenomen. 
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SAMMANFATTNINGAR AV 
DELSTUDIERNA 

Delstudie I: Unga mäns användning av pornografi  
(Young men’s use – Attitudes toward and consumption 
of pornography among young men in Sweden) 
Den första delstudien behandlar unga mäns förhållande till tradi-
tionell heterosexuell pornografi. Vad karaktäriserar unga mäns 
pornografianvändning och hur kan den förstås? Från tidigare 
forskning vet vi att det unga män ägnar sig mest åt på internet, då 
det gäller sex och kärlek, är att söka efter pornografiskt innehåll 
(Månsson et al 2003; Daneback & Månsson 2009). Samtidigt har 
de vuxit upp med idealet om jämställdhet mellan könen. Sjutton 
män i åldern 18-25 år har intervjuats kvalitativt i syfte att förstå 
deras användning av pornografi och de attityder som är förknip-
pade därmed.  
 
Den första kontakten med pornografi hade i regel skett under bar-
naåren. De undanskymda ställena där pornografin hittades indike-
rade hemlighetsmakeri och förbud. Dessa möten präglades av ny-
fikenhet och spänning.  
 
Utifrån attityderna till och användningen av pornografi delades 
männen in i tre grupper; acceptans-, motstånds- och ambivalens-
gruppen. Gemensamt för alla är att de förknippar pornografi med 
sexuell upphetsning, men också i olika hög grad skamkänslor. 
Kännetecknande för acceptansgruppen är att de använder sig mer 
eller mindre regelbundet av pornografi, att de onanerar när de tit-
tar på pornografiskt material och att de har en avdramatiserad och 
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tämligen normaliserad inställning till porr. Motståndsgruppen för-
kastar pornografi helt och hållet. Ambivalensgruppens förhållande 
till pornografi karaktäriseras av motsägelsefullhet.  
 
Relationen mellan pornografi och sexuellt umgänge med någon 
annan ser olika ut för de unga männen. Pornografi uppfattas av 
vissa som en ”sämre version” av sex, ett andrahandsval. För andra, 
däremot, kan sex aldrig ersätta pornografi, eftersom syftet med att 
titta på pornografi är ett annat än syftet med att ha sex. Uppfatt-
ningen är att pornografin inte porträtterar verklighetens sexualitet. 
De som är kritiska anser att pornografin förmedlar en stereotyp 
bild av i synnerhet kvinnor; de önskar att den hade porträtterat 
mer jämställda relationer mellan könen. Ingen av dem uppskattar 
när pornografin är förnedrande för kvinnor; de försöker undvika 
ett sådant innehåll. De tror inte att de själva influeras av könsste-
reotypa eller misogyna gestaltningar, men däremot att andra per-
soner påverkas och att pornografin därför har en negativ inverkan 
på jämställdheten mellan könen.  
 
De unga männen låter sig inspireras av olika samlagsställningar 
från pornografin som de provar med sin kvinnliga partner. De upp-
lever att det är stimulerande att använda pornografi tillsammans 
med partnern då pornografin förstärker den sexuella upphetsning-
en inför eller under samlaget. Då pornografin används på egen 
hand och i smyg förekommer det dock att partnern uppfattar det 
som kränkande och som en form av otrohet.   
 
De informanter som använder pornografi utbyter gärna pornogra-
fiskt material med vänner (andra unga män). Pornografin kan 
ibland fungera som ett sammanfogande kitt i en homosocial kultur. 
Här är pornografins syfte inte att ge sexuell stimulans, utan att 
sammansvetsa gruppen.  
 
Analysen av intervjuerna visar att de unga männens pornografian-
vändning kan sägas kretsa kring fyra olika teman. Dessa har till-
kommit i ett samspel mellan intervjumaterialet och mina teoretiska 
perspektiv.  
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Temat ”Tabut och skammen” tar upp relationen mellan pornogra-
fi, sexuell upphetsning, skam och skuld. De unga männen beskriver 
att de upplever skam och skuld då de använder pornografi, men i 
olika stor utsträckning. Det tycks som att deras uttalanden är präg-
lade av en normativ reflexivitet – de inordnar sig i en socialt accep-
terad diskurs när de resonerar kring pornografi. I enlighet med 
scriptingteorin (Gagnon & Simon 1973/2004; Gagnon & Simon 
1999) erotiseras pornografin, eftersom den är förknippad med för-
bud och hemlighetsmakeri. Skam och skuld uppkommer i de in-
trapsykiska scripten i samband med pornografianvändningen, ef-
tersom interpersonella script inte stämmer överens med kulturella 
script. Skammen de unga männen känner, medför att pornografin 
upplevs som än mer förbjuden, vilket i sin tur förstärker den sexu-
ella upphetsningen. Senmodernitetens reflexivitet ger dock upphov 
till nya förhållningssätt och därför är också synen på pornografi 
som förknippad med skam inte statisk, utan stadd i förändring. 
 
Temat ”Rädsla för den rena relationen” pekar på iakttagelsen att 
pornografi kan tjäna ett annat syfte än sexuell samvaro. I det sen-
moderna flytande samhället försöker individen finna en gyllene 
medelväg, en balans mellan intimitet och oberoende. Mänskliga 
band knyts inte hårdare än att de lätt kan knytas upp, då bättre al-
ternativ alltid kan stå till buds. Detta föder osäkerhet och infekte-
rar den rena relationen, som inte ges möjlighet att utvecklas på 
djupet (Bauman 2003). Sexuell samvaro betyder alltid ett visst be-
roende av annan part. Pornografin som avskild från intimitet och 
beroende utgör dess styrka – det är en typ av okomplicerat sex som 
passar individuella behov i det flytande samhället. Användningen 
av pornografi kan därmed utgöra en emotionell motvikt till den 
rena relationen. På så sätt innebär pornografianvändningen en viss 
trygghet; den fungerar som ett skyddsnät för de unga männen i en 
flytande värld präglad av förändringar, men ställd på sin spets ock-
så en krass ersättare för mänskliga relationer.  
 
Temat ”Inspiration i den rena relationen” ger en ljusare bild av 
pornografins betydelse, när den används ihop med en intresserad 
partner. Pornografin tycks i dessa fall fungera som ett kitt i den 
rena relationen, eftersom den ger inspiration i och variation till det 
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sexuella samlivet. Temat belyser också unga kvinnors förhållande 
till pornografi. Inom ramen för den rena relationen ges de möjlig-
het att ta del av pornografiskt material utan att drabbas av stigma-
tisering. Unga kvinnors pornografianvändning inom heterosexuella 
parförhållanden kan därmed inte utan vidare betraktas som ett 
passivt mottagande.  
 
Temat ”Spektrum av reflexiva förhållningssätt” speglar att de unga 
männen är aktiva och reflekterande subjekt i relation till pornogra-
fin. De anser att den förmedlar en stereotyp bild av i synnerhet 
kvinnor och önskar att den hade gestaltat mer jämställda relationer 
mellan könen. De unga männen uppger att de tar till sig de aspek-
ter av pornografin som de upplever berikande, exempelvis uppslag 
till olika samlagsställningar, och tar avstånd från eller undviker så-
dant som de finner förtryckande. På så sätt går det att hävda att 
pornografin inspirerar snarare än undervisar. De unga männen har 
tänkt över frågan om pornografi i relation till sin egen sexualitet i 
ett samhälle som förespråkar jämställdhet mellan könen. 

 
Delstudie II: Frivillig sexuell exponering på internet 
Den andra delstudien handlar om frivillig sexuell exponering på 
internet, med fokus på unga kvinnor. De koder och uttryck som 
unga använder sig av i virtuella framställningar på internet kan te 
sig främmande för vuxenvärlden, särskilt när det gäller uttryck 
som anspelar på sexualitet. Det finns en farhåga att i synnerhet 
flickor ska utsättas för till exempel sexuell grooming (som innebär 
att vuxna etablerar kontakt med barn i sexuellt syfte), till följd av 
hur de gestaltar sig själva.  
 
Studien vill visa på olika innebörder av sexuell exponering bland 
unga. Hur resonerar unga kvinnor och män kring att exponera sig 
sexuellt? Hur beskriver de unga sitt handlingsutrymme i samband 
med exponeringen och hur motiverar de sina gränssättningar? Den 
är baserad på kvalitativa intervjuer med tio kvinnor och tio män 
mellan 18 och 25 år, som exponerat sig sexuellt på webbplatser där 
sådan exponering är kutym. Fokus ligger på unga kvinnor, men vis-
sa jämförelser görs också med unga män med sådana erfarenheter. 
Syftet med studien är att undersöka hur unga själva resonerar kring 
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sina handlingar och sitt välbefinnande, utifrån till exempel gräns-
sättningar och risktagande i samband med exponeringen.  
 
Utgångspunkten är att unga kvinnor idag i allt högre utsträckning 
insocialiseras i en sexuell exponeringskultur. Att exponera sig sex-
uellt är oftast inte huvudsyftet med att röra sig på webbplatserna, 
utan endast en del av de möjligheter de tillhandahåller. Bland de 
unga männen har exponeringen främst skett parallellt med sökan-
det efter pornografi på internet. För båda könen är det en vardaglig 
sysselsättning att använda webbplatserna och dess sociala funktio-
ner poängteras och värdesätts; de unga skapar, utvecklar och un-
derhåller relationer genom webbplatserna. Ibland har möten med 
sexuella syften också ägt rum offline med personer man lärt känna 
genom webbplatserna.  
 
I synnerhet för de unga kvinnorna i studien fyller exponeringen ett 
bekräftelsebehov, men även de unga männen uttrycker en önskan 
om att bli uppmärksammade och uppskattade genom att exponera 
sig sexuellt. Sexuell exponering kan användas som medel för att få 
uppmärksamhet när vardagen eller livet i övrigt inte fungerar till-
fredsställande. Den kan också fungera som ett sätt att få bukt med 
allvarliga kroppskomplex, särskilt för de unga kvinnorna. De unga 
anger att exponeringen kan ha en sexuellt upphetsande betydelse 
för dem själva. 
 
Sexuell exponering uppfattas inte som avvikande av ungdomarna 
själva när den äger rum på de webbplatser där det är vedertaget el-
ler kutym att exponera sig sexuellt. En skillnad är att de unga 
kvinnorna uttrycker en större medvetenhet än männen kring publi-
cerade bilders innehåll. En del av kvinnorna har erfarenheter av att 
deras bilder spridits till uppenbart pornografiska sammanhang, 
vilket har fått dem att skärpa sina gränser. Till skillnad från män-
nen uppger de unga kvinnorna att de har artistiska syften med den 
sexuella exponeringen. De uttrycker att det finns en risk att bli be-
traktad som promiskuös, sådana risker diskuteras inte bland de 
unga männen. Kontrollstrategier bland kvinnorna är således att 
inte visa upp sig på ett alltför pornografiskt sätt och att inte expo-
nera ansikte och könsorgan på samma bild. 
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Tre olika analysteman har framträtt i en växelverkan mellan inter-
vjumaterialet och de teoretiska utgångspunkterna.  
 
Under temat ”Sexuell exponering som kulturell friställning” visar 
jag hur sexuell exponering kan förstås som ett fenomen bland just 
ungdomar, och vilken betydelse kontexten har. Utifrån senmoder-
na teorier argumenterar jag för att den sociala gemenskapen som 
de unga värderar på webbplatserna dels består i själva avstånds-
markerandet från vuxenvärlden, dels innebär en gränsförskjutning 
och normalisering av sexuell exponering; i detta sammanhang för-
enar sexuell exponering de unga. Att vistas på webbplatserna ger 
en ”kick” och en kontrastverkan i det att de unga i sin vardag sö-
ker sammanhang med olika dynamik, till exempel när det gäller 
vad som anses vara accepterat i en viss situation. Sexuell expone-
ring kan också uppfattas som en tendens i linje med andra tenden-
ser inom ungdomssexualiteten, exempelvis den ökade pornografi-
konsumtionen bland unga. 
 
Temat ”Det pornografiska scriptet och ambivalens” tar fasta på de 
unga kvinnornas kluvenhet i förhållande till sin egen sexuella ex-
ponering. Ambivalensen består i att deras tolkning av vad som är 
sexuell exponering inte överensstämmer med kontextens inram-
ning, samt att de på samma gång vill uppfattas som sexiga objekt 
och individuella subjekt. Kvinnorna agerar utifrån att de har sam-
ma spelförutsättningar som männen; det vill säga utifrån möjlighe-
ten att både uttrycka sexuellt intresse och uppfattas som respekta-
bel. Kontexten tolkas dock på olika sätt av de unga kvinnorna och 
männen, då de unga männen etiketterar den som pornografi. Såle-
des ger de unga männen kvinnorna pornografiska kommentarer, 
medan kvinnorna i första hand söker personliga kommentarer. 
Med pornografiska kommentarer finns risken att bli betraktad som 
en ”hora”. Det innebär att kontexten styrs av manliga spelregler i 
större utsträckning än kvinnorna tänkt sig och kan acceptera. Att 
ha en utgångspunkt som inte är sexuell men befinna sig i ett sam-
manhang som av andra kan uppfattas som sådant är uppenbarligen 
förenat med risken att bli missförstådd. Det aktualiserar frågan om 
hur mycket det är möjligt för kvinnor att använda sig av pornogra-
fiska script utan att drabbas av stigmatisering. 
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Under temat ”’Självmedicinering’, individualisering och narcis-
sism” analyseras det bekräftelsebehov som de unga gestaltar ge-
nom sexuell exponering. Genom responsen på exponeringen söker 
man en plats i rampljuset och försöker hantera sin självbild. Sexu-
ell exponering blir ett uttryck som ger möjlighet att synas i en sen-
modern värld, där man annars kanske känner sig obetydlig. Ge-
nom sexuell exponering får dessa unga ett kvitto på sitt eget 
”marknadsvärde”.  
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SUMMERING OCH AVSLUTANDE 
DISKUSSION 

I detta sista avsnitt summerar jag studiernas resultat och diskuterar 
dess slutsatser. Jag gör det under rubrikerna; ”Beroende och obe-
roende”, ”Sexualiseringen – en paradox”, och ”I gråzonen”.  
 
Beroende och oberoende 
Unga män och kvinnor vill vara aktörer i sin egen verklighet. De 
vill själva styra och påverka hur deras liv ska gestalta sig och i en 
aktiv process prövar de sina handlingar och kalibrerar dem med sin 
omvärld. Ibland inordnar man sig i enlighet med gällande normer, 
andra gånger är det möjligt att sträcka sig utanför dessa. Detta är 
en ständigt pågående förhandling och det gäller i hög grad de ung-
as förhållningssätt till pornografi och sexuell exponering. Denna 
förhandling har varit uppenbar i de intervjuer som jag genomfört. 
De resonemang som de unga har fört har oftast varit komplexa och 
upplevts som genomtänkta. De kan sägas kretsa kring beroende 
och oberoende och balansen däremellan. 
 
Både de unga kvinnorna och männen uttrycker en medvetenhet och 
ett motstånd gentemot de könsstrukturer som råder när det gäller 
pornografi och sexuell exponering. Ingen av dem vill betraktas som 
offer för sådana, utan tvärtom som aktiva subjekt med förmågan 
att kritiskt granska och ta spjärn mot dominerande normer. De 
unga männen menar att pornografin inte överensstämmer med 
verklighetens sexualitet, vilket har att göra med hur relationer och 
intimitet gestaltas i pornografin. De beskriver att pornografin är 
avskalad från känslomässig intimitet. Det får konsekvenser för de-
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ras egen användning, då denna avsaknad både utgör pornografins 
styrka och svaghet. Det är pornografins styrka eftersom använd-
ningen av pornografi kan innebära att man slipper engagera sig i 
en kroppslig sexuell samvaro, vilken alltid innebär ett visst mått av 
beroende av en annan part. Men det är också pornografins svaghet 
då de porträtterade relationerna mellan könen upplevs som ojämli-
ka och ibland svåra att acceptera. Männen upplever sig begränsade 
av de representationer av sexualitet som finns tillgängliga för dem. 
Samma sak gäller för de unga kvinnorna som exponerar sig sexu-
ellt för andra; de balanserar också mellan beroende och oberoende. 
De kämpar för att värja sig mot objektifiering och stigmatisering i 
de fall de får nedsättande kommentarer på sina sexuella bilder. 
Samtidigt upplever de ett oberoende och känner sig stärkta som in-
divider, när kommentarerna är positiva och personliga.  
 
Att använda pornografi och att exponera sig sexuellt får alltså be-
tydelse i de ungas vardag och kan berika denna. För de unga män-
nen kan pornografianvändningen bli en enkel tillflykt i strävandet 
efter ett oberoende. Den sexuella exponeringen som äger rum inom 
ett socialt sammanhang, kan likaså sätta guldkant på tillvaron för 
kvinnorna, om bara kommentarerna är de rätta. 
 
Båda könen uppger att de utvecklas i takt med upplevda erfarenhe-
ter och att erfarenheterna ligger till grund för kommande hand-
lingar. De lär sig att läsa av olika sammanhang inom pornografin 
och på olika sexuella exponeringswebbplatser och efter hand an-
passar de sina gränssättningar i dessa avseenden. Det kan gälla vil-
ka bilder man väljer att lägga ut och publicera, eller vilken typ av 
scener man tar del av i pornografin.  
 
Sammantaget kan de unga beskrivas som reflexiva individer i förhål-
lande till pornografi och sexuell exponering. I båda delstudierna 
finns teman kring skam och stigmatisering, som reglerar de ungas 
handlingar. Sexualitet i denna skepnad är inte oladdad, även om en 
normalisering av fenomenen går att skönja. Inte sällan har de unga 
synpunkter på andra som exponerar sig sexuellt eller som tar del av 
pornografiskt material. Att man tror att andra påverkas negativt av 
att titta på pornografi eller att man tycker att andra personer går 

96



   

utanför normerna när det gäller sexuell exponering är typiskt för de 
unga i undersökningarna. Man har alltså en tendens att döma andra 
hårdare än vad man dömer sig själv. Man kan fråga sig vad detta är 
uttryck för. En hypotes är att det är den ökade individualiseringen 
och med den reflexiviteten som gör att vi, det är förmodligen inte 
ungdomar förbehållet, på ett tydligt sätt måste definiera oss själva 
och positionera oss gentemot andra personer. I sådana avgränsning-
ar mot andra, utmärker vi oss som individer också inför oss själva. 
 
Sexualiseringen – en paradox 
Under denna rubrik vill jag diskutera vad sexualiseringen, som gått 
som en röd tråd genom uppsatsen, skulle kunna innebära. Som Att-
wood (2009) påpekat har den betydelse för individers sexualitet och 
identitet. Det går dock inte att överblicka innebörderna eller konse-
kvenserna, men det är förstås möjligt att spekulera i dem. Sexuell 
exponering och pornografianvändning kan som fenomen uppfattas 
som en del av sexualiseringen i det senmoderna samhället. Under ar-
betet med studierna har en paradox blivit tydlig. Paradoxen gäller de 
uttryck som sexualiseringen tar sig och kan beskrivas som ”allt är 
pornografi, men inget är pornografi”. Här applicerar jag paradoxen 
på ungas pornografianvändning och sexuella exponering.   
 
”Allt är pornografi” 
Den ökade pornografikonsumtionen bland unga har oroat vuxen-
världen och en av de viktigare frågorna som forskningen ställt är 
hur de unga påverkas av att titta på pornografi. Även mina under-
sökningar tangerar detta i det att de belyser innebörderna av por-
nografi och sexuell exponering. Men att samtala med unga perso-
ner idag om hur de påverkas av sexuella eller pornografiska repre-
sentationer skulle kunna ha sin motsvarighet i att be dem att be-
skriva ett liv utan internet (som att fråga en fisk hur livet skulle te 
sig utan vatten). Hur ser sexualiteten ut utan pornografin som refe-
rensram? Det går inte att helt och hållet komma undan eller att 
värja sig mot sexualiseringen. Det finns alltså inget att jämföra med 
och frågan blir ur en sådan synvinkel svår att diskutera. Det som 
mina undersökningar visar är att unga personer lever jämsides med 
sexualiserade uttryck, då de faktiskt använder sig av dessa och fin-
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ner positiva innebörder i dem. Dessa innebörder kan uppfattas som 
strategier för att kunna förhålla sig till den ökande sexualiseringen.  
 
På så sätt vill jag också hävda att pornografi och sex tenderar att 
flyta samman. Ett annat sätt att uttrycka detta är att fråga sig hur 
mycket det går att särskilja sexuella script på olika nivåer. När 
sexuella script på en nivå förändras inverkar det på scripten på de 
andra nivåerna. På den kulturella nivån är kanske pornografins av-
tryck som allra tydligast, men pornografin är aktör i det sexuella 
livet också på en individuell och interpersonell nivå. Studierna har 
visat hur unga på en individuell intrapsykisk nivå resonerar kring 
pornografianvändning och sexuell exponering. Förhoppningsvis 
har vi fått inblick i några av de samtal de fört med sig själva, i vilka 
de unga utifrån upplevda intryck och erfarenheter bestämmer sig 
för olika förhållningssätt och agerande i relation till pornografin. 
När de tittar på pornografi eller exponerar sig sexuellt sker det inte 
i ett vakuum utan i samverkan med scripten på de andra nivåerna. 
På den interpersonella nivån förhandlar och interagerar man med 
andra personer i denna fråga. Här måste de unga möta de kulturel-
la pornografiska uttrycken och med dessa kalibrera sina handling-
ar. Att själv ta del av eller att iscensätta pornografiska uttryck (ge-
nom sexuell exponering) sker ofta i relation till någon annan. Stu-
dierna har visat att pornografianvändningen har betydelse för par-
förhållanden och att den sexuella exponeringen sker i interaktion 
med andra. Avsändaren kommunicerar med betraktaren och be-
traktaren reagerar på och förhåller sig till exponeringen, genom att 
till exempel ge kommentarer på bilden.  
 
Därmed går det inte helt och hållet att separera pornografins ge-
staltningar från det egna sexuella livet. Det som enligt de unga 
männen är skillnaden mellan sex och pornografi är att sexuell 
samvaro betingar kroppslig och känslomässig intimitet. Det var-
dagliga uttrycket ”att göra porr” som avser sexuellt umgänge med 
någon annan antyder också att sex och porr är sammansmält eller 
åtminstone att det finns stora likheter. Hur som helst blir det omöj-
ligt att utröna ”vad som är vad” i ungas sexuella liv. Att påstå att 
sexualiteten formas i samklang med pornografin är förmodligen 
inte någon överdrift.  

98



   

Omvänt går det också att säga att det som är sexuellt också tende-
rar att vara pornografiskt. Detta har blivit uppenbart i arbetet med 
definitionen av sexuell exponering. Vilka sexuella representationer 
som syftar till sexuell upphetsning finns som inte innehåller ett 
mått av pornografi? Sexuell exponering skulle därmed lika väl 
kunna benämnas som pornografisk exponering. Då sex och porr 
flyter ihop förskjuts gränserna och när alltmer kan betecknas som 
pornografi förlorar pornografin sin mening som något särskilt eller 
annorlunda, skilt från sexualiteten. I detta ligger paradoxen.  
 
”Inget är pornografi” 
När det sker en gränsförskjutning och normalisering i vad som be-
traktas som sexuellt och pornografiskt så uppkommer frågan; finns 
upphetsningen, spänningen och intresset kvar? Om sådana betydel-
ser kring sex och pornografi försvinner efter hand, så ökar accep-
tansen. Vad händer då med skamkänslorna som både de unga 
kvinnorna och männen – om än på något olika sätt – beskrivit? Jag 
vill nog hävda att själva tabut och gränsöverskridandet ändå är det 
som utgör lockelsen och fascinationen med att ta del av pornogra-
fiskt material och att exponera sig sexuellt. De unga kvinnorna 
tolkar förvisso inte alltid sin exponering som sexuell eller som por-
nografisk. De är så vana vid att anspela på sexuella innebörder att 
den sexuella betydelsen försvinner för dem. Men det är ofta någon 
annan som upplever bilden som sexuell, både andra unga kvinnor 
och män kan definiera bilden som sexuell. På så sätt har gränsöver-
skridandet ändå betydelse; och utan beståndsdelar som spänning 
blir det hela ointressant för både avsändare och betraktare. I ett 
senmodernt individualistiskt samhälle kommer vi därför även i 
fortsättningen att ha behov av att definiera företeelser som porno-
grafiska och gränsöverskridande, men möjligen fortsätter innehål-
let i pornografin och därmed fenomenet sexuell exponering att för-
ändras. Med detta kommer vi också fram till en kommentar kring 
definitionen av pornografi – kan något uppfattas som pornogra-
fiskt om det inte finns någon gränsöverskridande innebörd? Svaret 
på den frågan torde vara nej.  
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I gråzonen 
Ett av resultaten i studierna är att fokus hamnar på de unga kvin-
nornas sexualitet. Det är oftast deras bilder som är föremål för dis-
kussion och bedömning bland de unga. Unga män är inte lika med-
vetna om eller noggranna med vilka bilder de publicerar. Då sexua-
litetens dubbla principer innebär att unga män inte döms efter 
samma normer som unga kvinnor riskerar de helt enkelt inte att 
råka ut för samma typ av sanktioner när deras bilder kommenteras 
eller om de sprids. Här diskuterar jag vad ”the-male-in-the-head” 
kan betyda för unga kvinnor och män; för deras sexuella aktörskap.  
 
De unga männens sexuella script förespråkar och belönar aktivitet 
i sexuella sammanhang, till skillnad från de unga kvinnornas sexu-
ella script, som i stället föreskriver och belönar sexuell passivitet 
eller måttfullhet. Med aktivitet följer aktörskapet och rätten att de-
finiera. Detta innebär att de unga männen har ett tolkningsföreträ-
de; att deras förväntningar, önskningar och behov när det gäller 
sexualitet utgör måttstocken för både unga män och kvinnor, vil-
ket kan beskrivas med uttrycket ”the-male-in-the-head”. Om man 
renodlar konceptet när det gäller heterosexuell samvaro blir femi-
nina praktiker det som återstår när maskulina praktikers behov har 
tillgodosetts. 
 
”The-male-in-the-head” betyder att uppmärksamheten koncentreras 
kring kvinnan och hennes kropp. På så sätt upplevs det som ”lätta-
re” för unga kvinnor att anspela på sexualitet. Både unga män och 
kvinnor uppfattar således kvinnor i större utsträckning som sexuella 
objekt. Uppmärksamheten riktas alltså mot dem och deras sexuella 
uttryck. Men ”the-male-in-the-head” handlar egentligen mer om de 
unga männens sexualitet, vad de tycker om och vill se. I sin roll som 
bedömare och betraktare blir de paradoxalt nog själva osynliggjor-
da, vilket också Hirdman (2007) har påpekat.  
 
Som understrukits är inte unga kvinnor och män omedvetna om 
sådana strukturer och unga kvinnor definierar sig inte gärna som 
offer. Men undersökningen om sexuell exponering visar att det i 
dessa heterosexuella praktiker finns en gråzon, en marginal som 
karaktäriseras av förvirring och otydligheter mellan könen. I denna 
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gråzon dyker konflikterna och missförstånden upp. En konflikt är 
att unga kvinnor både vill betraktas som sexiga objekt och indivi-
duella subjekt. Det har visat sig att det inte är helt okomplicerat att 
förena dessa positioner, då de tenderar att uppfattas som objekt. 
Den som bedömer bilden och på så sätt låter definiera den har en 
viss makt i sammanhanget. Det är vid tillfällen när de unga kvin-
norna kan styra kommentarerna som de känner tillfredsställelse 
och uppfattar sig som subjekt. Det är då de känner sig stärkta som 
individer (oberoende) och upplever att de får viss makt över situa-
tionen. De balanserar dock på en skör tråd, då de i nästa stund får 
oönskade kommentarer och kan förlora den upplevda kontrollen 
och känna sig maktlösa.  
 
För de unga kvinnorna utgör denna gråzon alltså en skärnings-
punkt i att de uppfattar sig både som subjekt och objekt. Frågor 
om vad som egentligen är acceptabelt uppkommer. Var går grän-
sen? När blir man ett objekt och när förlorar man sitt sexuella ak-
törskap? Här, i detta otydligheternas gränsområde, torde det också 
finnas ett visst utrymme för övertalning; det vill säga att det för 
männen finns möjlighet att dra fördel av den osäkerhet som visat 
sig vara förknippad med feminina sexuella praktiker (Sanchez, 
Crocker & Boike 2005; Kiefer & Sanchez 2007). Konsekvensen är 
i sådana fall att de unga kvinnorna agerar på ett sätt som inte 
känns behagligt för dem. Med femininiteten som referensram blir 
det svårt att sätta gränser – i feminina sexuella praktiker är passivi-
teten inneboende. Detta, i sin tur, stärker alltså de unga männens 
sexuella aktörskap. Så reproducerar maskulinitet och femininitet 
varandra. 
 
”The-male-in-the-head” får som konsekvens att de unga kvinnorna 
är beroende av de unga männen, inte enbart för att definiera sin 
sexualitet, utan också för att definiera sig själva som individer och 
subjekt. Givetvis går det att argumentera för att de unga männen 
också definieras av de unga kvinnorna och deras kommentarer. 
Även dessa har vissa ramar att hålla sig inom, då den hegemoniska 
maskuliniteten är deras referensram och innebär en avgränsning 
mot femininitet. Men då de förutsätts vara sexuellt aktiva erbjuds 
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också ett större sexuellt handlingsutrymme. Dessa resonemang 
väcker fler frågor än svar: 
 
• Vem bär ansvaret för ”the-male-in-the-head”? Är det de unga 

männen som ska ta ansvaret då de, som det har beskrivits, in-
nehar tolkningsföreträden i sexuella sammanhang? Är det rätt 
att skuldbelägga unga män i denna fråga och vad händer om 
man gör det? 

• Kan unga kvinnor vara sexuella utan att ha mäns förväntning-
ar och behov som måttstock? Finns det andra sätt att vara 
sexuell på som inte utgår från könsstereotypa, pornografiska 
script? 

• Kan man vara personlig och sexuell samtidigt i sina framställ-
ningar? Eller annorlunda uttryckt: Kan man uppfattas som 
både ett subjekt och ett objekt genom sexuell exponering; inför 
sig själv och inför betraktaren?  

 
Och slutligen: 

 
• Vilka andra sätt finns det att få bekräftelse; andra sätt som 

inte är grundade i normativ femininitet och hegemonisk mas-
kulinitet och som alltså inte har sin utgångspunkt i föreställ-
ningar kring kön och sexualitet? 

 
En sak man kan säga är att unga kvinnor och män, när de expone-
rar sig själva på internet, egentligen har fått större makt över sina 
självrepresentationer och sina framställningar än tidigare, även om 
det inte går att styra hur betraktaren uppfattar dessa. Det finns ett 
unikt tillfälle i att utnyttja internet som ”buffertzon” i denna fråga, 
då möjligheterna att experimentera med framställningar och sätta 
agendan i dessa avseenden aldrig tidigare har varit större. 
 
Samtidigt vill ju individer ha bekräftelse för sin person i det sen-
moderna samhället och för unga kvinnors del tycks det alltså till 
viss del ske genom deras bilder. Att personliga framställningar är 
viktiga kommer man nog inte ifrån. Men att unga kvinnor får indi-
viduell bekräftelse genom att vara sexuella på mäns villkor är kan-
ske att ”ta genvägen” till det sexuella aktörskapet – en enkel väg 
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att gå som belönar för stunden, men som på sikt kanske leder till 
en återvändsgränd och därmed ännu större krav på kvinnor att 
framställa sig som sexuella och feminina – vilket ytterligare be-
gränsar kvinnors aktörskap.  
 
En möjlighet skulle kunna vara att göra parodi på könsstereotypa 
gestaltningar, genom att exempelvis uttrycka en kvinnlig aggressiv 
sexualitet som inte är måttfull och som därmed förkastar den nor-
mativa femininiteten; att helt enkelt driva med sinnebilden av den 
farliga kvinnliga sexualiteten. Sådana praktiker kan motsvara 
”raunchy sex”, i vilken kvinnor medvetet utnyttjar sexualiseringen 
av kvinnors kroppar, men med den skillnaden att målet inte är att 
uppnå personliga fördelar. För att en förändring ska kunna komma 
till stånd så krävs det dock att helst både kvinnor och män bryter 
mot sexualitetens dubbla principer på ett sätt som inte reproduce-
rar kön. Men vem är redo att sätta igång med det? ”Inte jag!” 

 
Avslutning 
I nästa del av min forskning riktar jag blicken mot en annan sida av 
den sexuella exponeringen, nämligen den som har kommersiella för-
tecken. Detta skifte av fokus innebär delvis andra frågor om sexuell 
exponering. I inledningskapitlet lät jag dela in sexuell exponering i 
två olika varianter – att man själv exponerar sig sexuellt, respektive 
att man låter sig exponeras. Licentiatuppsatsen har fokuserat på 
unga kvinnor och män som själva exponerar sig sexuellt. Men den 
pornografi som de unga männen tar del av kan utgöras av sexuell 
exponering i enlighet med den andra betydelsen, och äger alltså rum 
inom en kommersiell pornografisk inramning. Ett annat sätt att be-
teckna aktörerna i dessa sammanhang är, något förenklat, den sex-
uella exponeringens ”amatörer” och ”professionella”.  
 
De som låter sig exponeras sexuellt är ofta professionella, det vill 
säga de arbetar inom ramen för en verksamhet med vinstintresse. 
Här finns andra aktörer som på ett direkt sätt sätter agendan för 
hur den sexuella exponeringen ska gestalta sig, oavsett om det sker 
genom synkron kommunikation, såsom på en scen genom striptea-
se eller via webbkamera, eller genom asykron kommunikation, så-
som på bild eller i film. 
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I andra delen av min studie (som jag kommer att behandla i min 
doktorsavhandling) har jag genomfört intervjuer med kvinnor som 
är verksamma inom kommersiell pornografi och striptease. Syftet 
är att undersöka hur kvinnor som låter sig exponeras sexuellt reso-
nerar kring sina handlingar, särskilt i relation till gränssättning och 
stigmatisering. Vilket handlingsutrymme upplever kvinnorna att de 
har i dessa sammanhang? 
 
Syftet är att studera vilka eventuella likheter och skillnader som 
kan finnas mellan de olika varianterna av sexuell exponering. Lig-
ger det till exempel i grund och botten samma innebörder i att själv 
exponera sig sexuellt och att låta sig exponeras sexuellt? Kanske är 
den ena bara en mer extrem variant av den andra. Stigmatiseringen 
är mer uppenbar och utgör på ett tydligare sätt ett hot för de kvin-
nor som ägnar sig åt professionell sexuell exponering, än vad som 
är fallet för de kvinnor som själva exponerar sig sexuellt på till ex-
empel internet. Vilka strategier har de ”professionella” för att han-
tera stigmatisering? För de unga kvinnorna och männen har sexuell 
exponering varit en del i och berikat deras vardag. Vilken roll får 
sexuell exponering i vardagen för dem som låter sig exponeras 
inom kommersiell pornografi och striptease? 
 
Ett citat från en av kvinnorna som låter sig exponeras får avsluta 
licentiatuppsatsen, men också indikera inledningen på min fortsat-
ta forskning kring sexuell exponering: 
 

I porren, där kunde jag vara mig själv. Där kunde jag testa 

gränser. Om jag var sprallig och lite knasig – då fick folk tycka 

det. Det var ett jobb. Där kunde jag vara mig själv men det var 

ändå min yrkesroll. Jag anser att så som jag är på film och de 

kläderna jag haft där, allt som är där som har gjort mig känd, 

det har bara varit jag själv. 

104



   

SUMMARY 

This licentiate thesis concerns young men’s use of pornography and 
young women’s sexual self-exposure on the internet. 
 
Sexualised expression has become common and is present in every-
day life. In line with the Internet’s development, pornography con-
sumption has increased, particularly amongst young people and it 
is now possible to post pictures of oneself on the Internet that al-
lude to ones sexuality. In the adult world there is a concern that 
young people are adversely affected by watching pornography and 
by exposing themselves sexually. 
 
Young people shape their identity by trying out different things, 
especially when with regard to sexuality. They have grown up with 
the ideal of gender equality but traditional notions of masculinity 
and femininity are also relevant to how they think and act sexually. 
Young men are expected to be both sexually aroused by pornogra-
phy and at the same time be critical of it.  Young women are ex-
pected to be sexually restrained but also match their male counter-
parts sexually in the name of equality. With this in mind, young 
people face a dilemma with regards to pornography and sexual 
exposure. 
 
The study examines how young men and women aged between 18 
and 25 reason their experiences of watching pornography and ex-
posing themselves sexually to others, and how those experiences 
affect their own welfare. It also examines how they see their own 
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actions in relation to gender and sexual norms that prevail in the 
surrounding world.  
 
Both the young men and women express both awareness and resis-
tance to the gender and sexual norms that prevail in pornography 
and sexual exposure. None of then want to be regarded as victims 
of such norms, but as active subjects with the ability to critically 
examine and to react to them. The young men believe that pornog-
raphy does not correspond to reality and this had to do with how 
relationships and intimacy are portrayed in pornography. For them 
pornography is seen as being stripped of emotional intimacy. This 
has consequences for its usage. This lack of intimacy is both a 
strength and a weakness for pornography, its strength being that 
less actual physical relationships are entered into and presumably 
more porn is watched and its weakness being that when unfair re-
lations between the sexes are portrayed it is difficult to accept. The 
men feel that they are limited by the representations of sexuality 
that are available to them. The young women exposing themselves 
sexually to others try to resist objectification and stigma when they 
receive derogatory comments about their sexual images.  At the 
same time they feel stronger as individuals when the comments are 
positive and of a personal nature.  
 
The use of pornography and sexual exposure may therefore hold 
importance and enrich young peoples lives. For the men pornogra-
phy use becomes an easy resource in the pursuit of independence. 
The sexual exposure that takes place within a social context can 
also bring benefits for women if the comments are positive and in 
their favour. 
 
Both sexes say that they have evolved with their experiences and 
that these experiences are the basis for future actions. They learn 
how to read the different contexts within pornography and various 
sexual exposure websites and gradually adapt their limits in line 
with this. This can apply to images that they choose to publish 
publicly or what kind of pornography they partake in. 
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The young men and women can be described as reflective individu-
als in relation to pornography and sexual exposure. Feelings of 
shame and fear of being judged by others affects their approach. 
Watching pornography and sexual exposure is not without the risk 
of stigma but it has become more common. Additionally the young 
men think that other people are affected by pornography more ad-
versely than themselves and that other women’s pictures are more 
indecent than their own. 
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Frivillig sexuell exponering på internet
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Inledning
För vuxenvärlden är ungdomars liv på internet
många gånger en källa till oro. Det finns en
osäkerhet inför vad ungdomar gör på internet
eftersom föräldrar och andra vuxna upplever
att de saknar kunskap om och insyn i denna
värld. En del koder och uttryck som ungdomar
använder i till exempel virtuella presentatio-
ner på internet kan vara svåra att förstå och te
sig främmande, inte minst de uttryck som
anspelar på sexualiteten. Frågor kring hur unga
visar upp sig på internet aktualiseras eftersom
farhågan finns att i synnerhet tjejer ska bli of-
fer för grooming.

En webbplats som har varit föremål för
mycket kritik i både mediala och vetenskapliga
sammanhang är ungdomswebbplatsen Snyg-
gast.se, där man genom röstning i första hand
blir bedömd utifrån sitt utseende. Debatten
kring webbplatsen har, parallellt med debatten
om risken för att bli utsatt för grooming, rört
sig om att betraktarna tenderar att ge hög po-
äng till de presentationer där personen i fråga
visar upp sig på ett sexuellt sätt. Ju sexigare och
mer avklädd, desto snyggare, för att uttrycka
saken något krasst. Detta är särskilt påtagligt
för tjejer och här är det lätt att uppfatta dem
som offer för en struktur som sexualiserar och
därmed underordnar kvinnor överlag. I denna
studie vill jag utifrån ungdomarnas röster se
vilka drivkrafter som ligger bakom sexuell ex-
ponering på internet. Fokus i studien ligger på
unga kvinnor, medan jämförelser görs med
unga män. Ungdomarnas ålder är mellan 18
och 25 år, vilket kan uppfattas som högt i sam-

manhanget eftersom ingen är minderårig, men
detta åldersspann gör det möjligt att urskilja
processer kring erfarenheter av sexuell expone-
ring hos ungdomarna.

Jag intresserar mig alltså för unga kvinnor och
män, 18–25 år, som i någon utsträckning har
exponerat sig sexuellt på internet. Vi vet för lite
om vilka funktioner sådan sexuell exponering
fyller för ungdomarna. Syftet med studien är
att undersöka hur unga själva resonerar kring
sina handlingar och sitt välbefinnande utifrån
till exempel gränssättningar och risktagande i
samband med exponeringen. Syftet är också att
definiera de ungas aktörskap och ta reda på vil-
ken mening detta har. Mer specifikt ställer jag
följande frågor:

• Hur resonerar unga kvinnor och män kring
att exponera sig sexuellt? Vilka likheter och
skillnader finns mellan könen?

• Hur har man tagit beslutet att exponera sig
sexuellt och hur beskriver man sitt handlings-
utrymme i samband med detta?

• Vilka gränssättningar finns och hur motive-
rar man dessa?

• Vilka positiva respektive negativa konsekven-
ser beskriver de unga?

• Hur uppfattar dessa ungdomar sitt välbefin-
nande, särskilt i relation till konsekvenserna
av risktagande och stigmatisering?
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Sexuell exponering
och aktörskap

Jag vill redan här ge en definition av begreppet
aktörskap, liksom en förklaring till begreppet
sexuell exponering. Aktörskap handlar om att
tolka, reflektera, göra val och agera utifrån nu-
varande situation och de möjligheter och be-
gränsningar som är kända (Närvanen & Näs-
man 2006). Jag skulle dock vilja tillägga att det
även kan finnas möjligheter och begränsningar
som är okända. Här menar jag att vi inte alltid
är medvetna om vilken inverkan vår omgiv-
ning har, till exempel olika förutsättningar som
finns mellan könen.

Sexuell exponering är svårare att definiera och
behöver därmed förklaras. Det kan vara att man
visar upp hela eller delar av sin kropp med syf-
tet att framstå som sexuell eller som erotiskt
intressant ur betraktarens ögon. Situationen
eller arenan för handlingen är central för om
exponeringen ska uppfattas som sexuell. Att klä
av sig hos doktorn eller på en badstrand hand-
lar oftast inte om sexuell exponering. Det är
inte heller alltid så att personen själv uppfattar
det som att den vill ge ett sexuellt budskap eller
att man exponerar sig för att man är sexuellt
intresserad. Här kan det finnas en diskrepans
mellan betraktarens ögon och den som utför
handlingen. Hur handlingen ska definieras är
därmed beroende av om det rör sig om aktör-
ens eget perspektiv eller betraktarens perspek-
tiv. Det här illustrerar komplexiteten i fenome-
net och det är alltså svårt att ge en entydig defi-
nition av vad sexuell exponering är. Det man
kan säga är att själva handlingen, aktörens in-
tention med den, situationen och betraktarens
tolkning avgör om en handling är att betrakta
som sexuell exponering.

Metod
Metodval

Utifrån mitt syfte och mina frågor har det varit
mest lämpligt att göra kvalitativa forsknings-
intervjuer (Kvale 1997). Avsikten med intervju-
erna har varit att få djupgående information av
informanterna om den mening de tilldelar
olika handlingar och erfarenheter som rör de-
ras sexuella exponering. Jag har inte haft för
avsikt att ta reda på hur vanligt det är med sexu-
ell exponering, eftersom det kräver en kvanti-
tativ ansats.

För att komma i kontakt med intervjuper-
soner skaffade jag medlemskap på olika sexu-
ella exponeringswebbplatser – först Porrigt.se
och BodyContact.com och sedan Klubb6.se. På
så sätt kunde jag också röra mig på webbplats-
erna och lära känna de olika miljöerna som
informanterna rekryterades ur. Jag besökte dessa
mellan januari och maj 2009. Valet av just dessa
webbplatser bottnar i många timmars surfande
på ungdoms- och sexwebbplatser. Det som för-
enar dem är att de är communityn, virtuella
mötesplatser som oftast kräver medlemskap,
och just dessa bygger på att medlemmarna har
sexuella intressen av olika slag. Möjligheten
finns att interagera med andra personer och på
så sätt befinner man sig i ett tydligt socialt sam-
manhang. Det är intressant med tanke på den
respons informanterna får utifrån den sexuella
exponeringen och vilken betydelse den får.
Dessa tre communityn är dessutom bland de
största i Sverige inom sexualitetens område.
Porrigt är kanske dock i första hand en utpräg-
lad ungdomswebbplats där man har möjlighet
att exponera sig sexuellt, medan Klubb6 och
BodyContact utgår från mer direkta sexuella
syften och inte har någon ungdomsprägel.
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Urvalet av informanter
Mina profiler på webbplatserna har innehållit
sparsamt med information om mig själv och
jag har inte angivit i dessa att jag utför forsk-
ning. Genom att skicka personliga meddelan-
den i olika omgångar till andra medlemmar på
Porrigt (ett hundratal meddelanden till tjejer)
och på Klubb6 (ungefär 50 meddelanden till
killar och 10 meddelanden till tjejer) har jag i
stället varit aktiv och sökt upp medlemmar som
exponerar sig sexuellt och som befunnit sig i
rätt åldersgrupp för studien. På BodyContact
svarade jag på ett tiotal annonser under rubri-
ken ”Modell finnes”, för att hitta informanter.
På Porrigt sökte jag i synnerhet upp medlem-
mar som verifierats av administratörerna som
den person som ligger bakom profilen. Däre-
mot ansåg jag att Klubb6 hade för få personer
med en sådan verifiering medan BodyContact
saknar funktionen, därför utgick kriteriet på
dessa webbplatser. På Porrigast.se gjorde jag
slumpmässiga sökningar på bilder och skickade
e-post till dem som angett sin e-postadress i
samband med bilden.

De som har svarat på mina meddelanden och
visat intresse för studien har fått utförlig infor-
mation och därefter kunnat bestämma sig för
om de velat medverka. Slutligen kom infor-
manterna att utgöras av sex tjejer från Porrigt,
två tjejer från BodyContact, två tjejer och åtta
killar från Klubb6 och två killar från Porrigast.
De två killar som jag funnit genom Porrigast är
till exempel både medlemmar på Klubb6 och
BodyContact.

Jag har eftersträvat att informanterna ska be-
finna sig i närheten av den nedre åldergränsen
(18 år för webbplatserna) – flertalet är mellan
18 och 20 år. Alla informanter är mellan 18

och 25 år. Flera informanter har erfarenhet av
att visa upp sig sexuellt på internet även när de
var minderåriga. Genom att informanterna har
en längre tids erfarenhet av sexuell exponering
är det lättare att studera en process – man kan-
ske på grund av vissa upplevelser valt att skärpa
eller lätta på sina gränssättningar.

Inte alla exponerar sig sexuellt på dessa webb-
platser bara för att möjligheten finns. För att
kunna ingå i studien skulle medlemmarnas pro-
filer eller presentationer innehålla åtminstone
någon bild där de exponerat bröst, kön eller
rumpa eller där de varit helt avklädda (till ex-
empel en nakenbild tagen bakifrån). Att jag har
betraktat medlemmarnas profiler som att de
innehåller sexuell exponering behöver inte
nödvändigtvis betyda att de själva gör det.

Även det omvända förhållandet har uppkom-
mit, det vill säga att jag varit osäker på om en
person visat sig ”tillräckligt” för att klassa det
som sexuell exponering, men här har perso-
nen själv i fråga menat att det är sexuell expo-
nering. Det sistnämnda förfarandet blev aktu-
ellt när en kille endast visade överkroppen.

Informanternas sociala profil
Jag har inte systematiskt undersökt infor-
manternas sociala bakgrund och var de kom-
mer ifrån. Den bild som har framträtt är att de
har och har haft goda hemförhållanden och en
god uppväxt, några har berättat att familjen haft
en mycket god ekonomi under uppväxten.
Dessa uppger även att de har en bra kontakt
med föräldrar och andra anhöriga. Men detta
gäller inte för samtliga, några beskriver mer
problematiska hemförhållanden med knappa
ekonomiska resurser där föräldrarna har miss-
bruksproblem eller inte finns med i bilden.
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Dock har jag inte kunnat se att det är personer
som särskilt befinner sig i ”riskzonen” som
ägnar sig åt sexuell exponering, även om några
informanter beskriver att de inte mår bra. Tan-
ken har varit att informanterna själva ska be-
skriva hur de mår utifrån sin sexuella expone-
ring, inte att jag ska värdera deras hälsa.

Intervjuerna
Informanterna har själva fått välja hur de velat
bli intervjuade – genom möte ansikte mot an-
sikte, över telefon eller via instant messenger
(msn messenger) eller e-post. Detta för att äm-
net för studien kan uppfattas som känsligt. Ti-
digare erfarenheter visar att informanter i stor
utsträckning har valt att bli intervjuade via
instant messenger när det handlat om ämnen
som rör sexualitet (Daneback 2006). Flertalet
tjejer har dock blivit intervjuade över telefon,
medan killarna i regel valt att bli intervjuade
via instant messenger. Inte någon har blivit
intervjuad ansikte mot ansikte.

Telefonintervjuerna har försett mig med en
mer djupgående information av informanter-
na än vad i synnerhet intervjuerna via instant
messenger kunnat bidra med eftersom de inne-
håller färre ord. Dessa svar är mer koncentre-
rade, vilket inte nödvändigtvis behöver betyda
att de innehåller knapp information. Eftersom
tjejerna oftast har valt alternativet att intervjuas
över telefon har de därmed gett mer målande
citat än killarna som huvudsakligen intervjuats
via instant messenger (bilaga 7.1 på www.ung
domsstyrelsen.se/semig).

Etiska överväganden
Mina etiska överväganden har följt Vetenskaps-
rådets etiska riktlinjer (www.vr.se). Jag har ar-
betat efter principen om informerat samtycke.
Informanterna har fått information om studien
och därefter har jag inhämtat skriftligt sam-
tycke. De har meddelats om att det är helt fri-
villigt att delta och de har fått veta att de när
som helst kan avbryta sin medverkan i studien.

På BodyContact fick jag tillåtelse av webbplats-
ens administratörer att använda webbplatsen
för att söka informanter. Däremot riskerade jag
att bli avstängd som medlem på Porrigt efter-
som jag rekryterade informanter genom webb-
platsen och gick emot webbplatsens regelverk.
Vid det laget hade jag dock funnit de flesta tjejer-
na för studien, men enbart ett par killar. Däref-
ter fann jag webbplatsen Klubb6 och fick tillå-
telse av administratörerna att söka informan-
ter. Jag bestämde mig då för att rekrytera resten
av informanterna där, det vill säga majoriteten
av killarna.
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Medier, kropp och pornografi
Fysiska företräden, som att vara snygg och sexig,
har stor betydelse för den uppmärksamhet i
synnerhet unga kvinnor kan förväntas få. Det
är uppenbart att medierna i allmänhet och por-
nografin i synnerhet sätter sina avtryck i ung-
domarnas framtoningar, framför allt på de sexu-
ella exponeringswebbplatserna. Att avgöra ex-
akt hur medierna påverkar en enskild ungdom
är dock svårt att fastslå. Klart är att personens
egen bakgrund, förhållanden och erfarenheter
spelar roll.

Hypersexualisering
i medierna

Frilansjournalisten Maria Jacobsson (2005) har
skrivit en rapport om medier och kön, där hon
sammanställer resultat från tidigare forskning.
Hon redogör för några av populärmediernas
grunddrag. Hon konstaterar att uttrycken för
sexualitet och konsumering går ”hand i hand”.
De bygger båda två på ytterst könsstereotypa
idéer, vilket utmynnar i hypersexualisering, el-
ler sexualitetens dubbelstandard om man så vill.
Dubbelstandarden innebär att kvinnan gestal-
tas som ett objekt att åtnjuta, medan mannen
framställs som ett aktivt subjekt fritt att välja. Vi
ser inte sällan att marknadsföringen av tjänster
och produkter bär dessa uttryck av hypersex-
ualisering. Tudelning har visat sig vara effekt-
full i olika medierepresentationer – vinnare och
förlorare, goda och onda och likaså den stereo-
typa manligheten och kvinnligheten. Maskuli-
niteten premieras i medierna med teman som
behärskning, makt och framgång, aggressivitet
och våld. Den maskulina, muskulösa kroppen
disciplineras och skapas genom till exempel

sport och filmer. När kvinnor medverkar i me-
dierna finns det ofta en betoning på deras skön-
het och hur denna kan förbättras.

Jacobsson & Broman Norrby (2004) diskute-
rar hur behovet av att synas har ökat. Detta kan
tolkas som ett led i det senmoderna samhällets
individualisering. Representationer av självet får
därmed en stor betydelse och utseendet sätts i
fokus. Många av de budskap vi får från medi-
erna är därför inte verbaliserade, utan bygger
på koder. Både i reklam och i individers själv-
representationer på internet är till exempel ett
särskilt poserande och hur blicken riktas typiska
sådana markörer.

Porno-chic
Denna hypersexualisering av populärmedierna
bär på tydliga särdrag från pornografin. Den
amerikanske medieforskaren Brian McNair
myntade redan i mitten av 90-talet begreppen
porno-chic och mainstream of the sexualisation
för att beteckna detta fenomen. Han har identi-
fierat tre olika men samverkande processer som
har gett upphov till utvecklingen (McNair
1996). För det första talar han om att volymen
av pornografi har ökat eftersom den tekniska
utvecklingen har gjort det möjligt. Tillgången
till internet har raderat alla tidigare hinder för
pornografikonsumtion och konsumtionen i alla
åldersgrupper har ökat (Månsson, Daneback,
Tikkanen & Löfgren-Mårtenson 2003).

En andra process kan benämnas som en
clean-up-tendens. Det betyder att vi kan se att
pornografin i viss mån har blivit mer accepte-
rad. Sveriges Television ägnade i oktober 2008
en hel lördagskväll åt temat pornografi genom
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att visa tre dokumentärer om ”porrstjärnor”
och pornografisk film, något som vi troligtvis
inte hade kunnat se för bara tio år sedan.

Den tredje processen betecknas av att direkta
fragment från pornografin kopieras till populär-
kulturen. Ett renodlat sådant exempel är en
annons av klädmärket Sisley. Här refererar man
till ”the moneyshot” i både text och bild, när
den kvinnliga modellen sprutar mjölk från en
kos spene i sin mun. Det är en tydlig pornogra-
fisk metafor.

Ungdomars
självrepresentationer

på internet
Genom olika webbplatser och communityn
(virtuella mötesplatser) finns idag möjligheter
att representera sig själv och sin kropp på ett
sätt som saknar motstycke i historien. Särskilt
intressant i detta sammanhang är de bedöm-
ningswebbplatser med ett varierande sexuellt
innehåll som i stor utsträckning används bland
ungdomar.

Vi börjar med att titta på hur det sexuella inne-
hållet kan variera mellan olika webbplatser. I
synnerhet kvällspressen har uttryckt oro för
tjejer som befinner sig på mötesplatsen Lunar-
storm, en stor community för ungdomar. Man
hävdar att tjejernas självrepresentationer eller
profiler baseras på provokativa sexuella anspel-
ningar, som i sin tur kan utsätta tjejerna för
olika faror. Medieforskaren Malin Sveningsson
Elm (kommande publikation) har uppmärk-
sammat mediernas sätt att resonera kring oron
för tjejer men ifrågasätter om denna uppmålade
problembild verkligen överensstämmer med
verkligheten. Hon har därför studerat hur unga
kvinnor och män egentligen visar upp sina
kroppar på Lunarstorm och resultatet kullkas-

tar helt och hållet mediernas beskrivningar.
Hon konstaterar att fler killar än tjejer publice-
rar halvkroppsfoton och att fler tjejer än killar
lägger upp ansiktsbilder. De sexuella antydningar-
na är dessutom inte alls dominerande utan i
själva verket mycket få. Sveningsson Elm tror
att ungdomarna på Lunarstorm är medvetet
försiktiga och strävar efter att visa en bild av
såväl femininiteten som maskuliniteten, som
uppfattas som korrekt utifrån rådande resone-
mang.

Eftersom många ungdomar idag främst har
kontakt på nätet med personer som de redan
känner smälter online- och offlinelivet ihop.
Det man gör på nätet avviker därmed inte
nämnvärt från det man skulle göra i verkliga
livet. Sveningsson Elm tror att detta skulle kunna
bero på att ungdomarna inte vill avvika från
den normativa femininiteten genom att pre-
sentera en alltför sexig bild av sig själva. Att
medierna i så hög grad har fokuserat på att unga
kvinnor publicerar sexuellt provokativa bilder
av sig själva och riskerna med det kan också
medföra att man blivit avskräckt från att lägga
ut sådana. Dessutom är Lunarstorm ingen
bedömningswebbplats där man kan sätta betyg
på andra medlemmars utseende.

Snyggast.se är till exempel en sådan webbplats.
Här är de unga kvinnornas sexighet mycket vik-
tigare om man har syftet att uppnå höga poäng
av andra åskådare eller medlemmar. Här spelar
också populärmediala bilder av könen en stor
roll i utformandet av profilerna. Det är intres-
sant att Anja Hirdmans studie om Snyggast.se
visar på ett helt annat resultat än Sveningsson
Elms, nämligen det motsatta (2007). Hirdman
menar att ungdomarnas självrepresentationer
på internet fyller olika funktioner. Man har
möjlighet att uppvisa ett slags idealversion av
sitt fysiska jag och utifrån detta kommunicera
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med andra personer. Syftet är många gånger att
uppnå bekräftelse och uppskattande, vilket är
möjligt när betraktarna kan lämna kommen-
tarer och ge poäng på en profil. När röstning är
en viktig del av en webbplats funktion intensi-
fieras de visuella koder som rör femininitet res-
pektive maskulinitet. Så är fallet på webbplatsen
Snyggast.se. Det visar att ungdomarna tror att
de könsstereotypa uttrycken är de som uppskat-
tas av det motsatta könet (webbplatsen har fram-
för allt en heterosexuell inramning). De profi-
ler som har en tydlig sådan prägel har mycket
riktigt också en tendens att hamna högt på lis-
torna.

Hirdman (2007) visar också i sin forskning
att dessa stereotypa bilder av femininitet och
maskulinitet relaterar till bilder från populär-
medierna. Hon konstaterar att veckopress som
riktar sig till såväl tjejer som killar domineras
av unga kvinnor i hel- eller halvkroppsbilder.
Här finns en likriktning av bland annat brös-
tens form, hårfärg med mera. Den femininitet
som premieras uppvisar en kroppslig medve-
tenhet som realiseras via ett visst poserande som
bland annat framhäver bysten.

På de bilder där män finns representerade är
den sexuella undertonen frånvarande, vilket
markeras av att ansiktet är i fokus på de ofta
svartvita fotografierna. Hirdman hävdar att
tjejerna till mycket större del än killarna ge-
nom sina självrepre-sentationer på Snyggast.se
kommunicerar med betraktaren. Som redskap
för detta ändamål använder tjejerna kroppen, i
enlighet med medialt standardiserade former
(body-ism). Kroppslig omedvetenhet, intellek-
tualism och oberördhet inför betraktaren står i
motsats till de självrepresentationer som tjejer-
na på topp-10 listan ger. Däremot är denna dis-
tans kännetecknande för den maskulinitet som
sätter killarna på motsvarande lista. Genom att

killarna uppvisar ansikte snarare än kropp ut-
trycks en känsla av ett reellt jag (face-ism). En-
ligt denna undersökning på Snyggast.se presen-
terar ungdomar sig själva utifrån en föreskriven
mediebild.

Det pornografiska scriptet
Den föreskrivna mediebilden liksom de köns-
stereotypa självrepresentationerna vilar ytterst
på det pornografiska scriptet (Löfgren-Mårten-
son & Månsson 2006). Det innebär att koderna
och symboliken som används är hämtade från
pornografin. (Jämför med McNairs tredje pro-
cess.) De som använder sig av det pornogra-
fiska scriptet, i synnerhet tjejerna, har större
chans att uppnå höga poäng eftersom porno-
grafiska koder är det som uppskattas av betraktar-
na. Medvetet eller omedvetet använder man sig
av pornografiska koder för att attrahera titta-
ren. I mindre sexuellt explicita sammanhang,
till exempel på Snyggast.se, är plutande mun-
nar, en trånande, ”förförisk” blick som söker
kontakt med betraktaren och framhävandet av
brösten sådana exempel bland tjejer. På mer
sexuellt explicita webbplatser på internet, till
exempel Porrigt.se, kan man så att säga löpa
hela linan ut, där nakna bröst och könsorgan
exponeras på ett sätt som direkt överensstäm-
mer med den kommersiella pornografin. Mot-
svarigheten för killar rör många gånger i stället
uppvisandet av överkroppen och dess muskler.

Sex och porr på internet
Detta tydliga avtryck av pornografin i ung-
domars presentationer på internet väcker frå-
gor om ungdomars konsumtion av och attity-
der till den ”renodlade” pornografin. Tittar unga
män och kvinnor på pornografi och vad tycker
de i så fall om den? Hur påverkas de av den?
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Forskare har beskrivit internets breda genom-
slag hos allmänheten i termer av en sexuell re-
volution. Söker man på free sex på internet i
april 2009 får man 31 400 000 träffar. Söker
man på det mer svenskklingande ordet porr
hamnar man på närmare tre miljoner träffar.
Alla tidigare hinder för porrkonsumtion är idag
raderade. Frågan är då vilken innebörd till-
gången till internet har för användningen av
pornografi.

Cooper (i Månsson et al. 2003) har utvecklat
modellen Tripple-A-engine som hänvisar till
begreppen Accessability, Affordability och
Anonymity, för att förstå internets genomslag-
skraft för sexuella syften. Detta gäller i högsta
grad pornografin på nätet. Troligtvis har de flesta
internetanvändare någon gång surfat in på en
pornografisk webbplats av misstag, vilket visar
hur lätt det är att nå den – Accessability. Samti-
digt ger det en vink om hur stort pornografins
utbud är.

Affordability anger hur billigt det är att ta del
av det internet har att erbjuda. Man betalar en-
dast för den kostnad uppkopplingen mot inter-
net innebär och utöver denna finns det där-
med möjlighet att ta del av gratis pornografiskt
material.

Anonymity betecknar att man som internet-
användare automatiskt är anonym. Den som
vill använda pornografi behöver inte känna sig
utpekad, som när man hyr eller köper porno-
grafi i handeln.

Därefter har begreppet Acceptability lagts till
av King (1999), vilket refererar till att gränsen
förflyttas för normen för sexuella handlingar.
Inom pornografins område finns numera ett
varierat utbud, inte minst för de mer extrema
varianterna av pornografi.

Slutligen har Tikkanen och Ross (2003) till-
fogat modellen ett femte A – Approximation.

Steget mellan fantasi och verklighet kan på
internet luckras upp och användaren ges möj-
lighet att laborera med olika sexuella identite-
ter. Med andra ord är det som tidigare kan ha
uppfattats som hinder för pornografianvänd-
ning, till exempel införskaffandet av porren,
numera ett minne blott.

Den svenska undersökningen om kärlek och
sex på internet visar att porrkonsumtionen har
ökat i alla åldersgrupper (Månsson et al. 2003).
Framför allt är det en manlig angelägenhet,
nästan 60 procent av männen uppgav att de tit-
tade på pornografi medan drygt 10 procent av
kvinnorna gjorde det. Det vanligaste kärleks-
syftet eller sexuella syftet på internet för män
var därmed att titta på erotica och pornografi,
medan kvinnorna föredrog mer interaktiva sys-
selsättningar som till exempel att flirta på en
chatt.

Studien visade dock att det fanns stora skill-
nader inom könen beroende på vilken ålders-
grupp man tillhör. Av de äldsta kvinnorna i
undersökningen (50–65 år) var det bara fyra
procent som surfade efter porr, medan nästan
tre fjärdedelar av den yngsta åldergruppens
kvinnor (18–24 år) ägnade sig åt det. Det resul-
tatet innebär också en intressant skillnad mel-
lan de unga kvinnorna och de äldre männen.
Här visade det sig att undersökningens yngsta
kvinnor såg mer på pornografi än den äldsta
åldersgruppen bland männen (50–65 år). Av
de unga kvinnorna tittade en av fyra på porno-
grafi, jämfört med tre av fyra i motsvarande ål-
der bland männen. Dessa resultat visar sam-
mantaget på att generationsskillnaderna är
större än könsskillnaderna. Särskilt intressant
för den här studien är att det verkar som att de
unga kvinnorna och de unga männen närmar
sig varandra i dessa avseenden.
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Hur ungdomar påverkas
av medier och pornografi

Medierna är självklart en medverkande faktor i
ungas identitetsutveckling. Men exakt i vilken
grad medierna påverkar skapandet av kön och
sexualitet bland unga och hur en sådan effekt
ser ut är som jag tidigare nämnt inte givet. Det
har bedrivits mycket forskning kring medier-
nas påverkan på unga, men den är inte sam-
stämmig. De flesta forskare menar dock att
representationerna av kön i medierna är tradi-
tionella och inte ifrågasättande till sin karak-
tär.

Men hur anser ungdomar själva att de påver-
kas av pornografikonsumtion? I Sverige har det
gjorts ett antal undersökningar som behandlar
frågan. Det finns en tydlig uppfattning om att
pornografin påverkar andra personer i högre
grad än man upplever att man själv påverkas.
En undersökning av tredjeårsgymnasister visar
till exempel att 71 procent tror att andra perso-
ner påverkas av att titta på pornografi, medan
endast 29 procent menar att de själva påverkas,
15 procent kunde inte bedöma om de själva
påverkas (Häggström-Nordin, Hanson & Tydén
2005). Unga män tror dock att de i högre grad
än unga kvinnor påverkas själva av pornogra-
fin (Rogala & Tydén 2003, Tydén & Rogala
2004). Detta kan bero på att män konsumerar
pornografi i större utsträckning än kvinnor och
att pornografin i första hand tilltalar män. Där-
emot uppfattar en större andel unga kvinnor
än unga män att pornografi generellt sett på-
verkar på ett negativt sätt, att den till exempel
kan leda till en förvriden uppfattning om kvin-
nors och mäns sexualitet. Ungdomar är mind-
re benägna att tro att pornografin påverkar än
vad vuxna personer är (Carlsson 2005).

Det finns ett samband mellan pornografi-
konsumtion och praktiserandet av olika sexu-

ella aktiviteter som ofta förekommer i porno-
grafin, till exempel analsex, men det går inte att
fastställa ett orsakssamband häremellan – att
pornografikonsumtion skulle ge upphov till
utövandet av analsex. Det kan i stället röra sig
om att man har en bred sexuell repertoar och
utför en rad olika sexuella aktiviteter och att
pornografikonsumtion och analsex är ett par
av dem (Forsberg 2006). Däremot finns det
forskning som visar att en femtedel av gym-
nasieungdomarna, med de unga männen kraf-
tigt överrepresenterade, har provat sådana sexu-
ella handlingar som de fått uppslag från i por-
nografin (Priebe, Åkerman & Svedin 2007).

Man pratar ofta om något som kallas för tredje-
personeffekter av mediernas påverkan. Det be-
tyder att man tror att andra personer påverkas
mer än man själv gör av massmedier, och
mycket forskning har visat på denna effekt. I
studier menar kvinnor att de inte direkt tar in-
tryck av mediernas stereotypa bilder – men att
man tror att andra personer gör det och då i
synnerhet män. Därför kan det vara svårt för
många kvinnor att helt värja sig från medier-
nas påverkan (Choi, Leshner & Choi 2008,
Milkie 1999).

Tidigare studier visar att självobjektifiering
bland kvinnor leder till ångestkänslor kring
utseende och kropp, vilket i sin tur kan med-
föra en sämre kroppsbild och låg självkänsla.
Strelan och Hargreaves (2005) undrar om den
person som självobjektifierar löper större risk
att objektifiera andra. Studien visade inte ovän-
tat att kvinnor objektifierade sig själva i större
utsträckning än vad män gjorde. Denna själv-
objektifiering var intressant nog relaterad till
missnöje med sin kropp bland kvinnor, men
inte bland män. Kvinnornas objektifiering av
andra kvinnor skiljde sig inte i någon högre
grad från objektifieringen av män. Detta var ett
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oväntat resultat eftersom man hade förväntat
sig att kvinnor i större utsträckning skulle
objektifiera andra kvinnor till följd av de olika
könsidealen.

Resultatet visade också att män objektifierade
kvinnor mer än vad kvinnor gjorde, medan
kvinnor objektifierade män mer än vad män
gjorde. Kvinnor objektifierade oftare andra kvin-
nor än sig själva. Likaså visade det sig att högre
självobjektifiering bland både kvinnor och män
relaterades till ökad objektifiering av andra
kvinnor och män, men sambandet var starkare
för kvinnor. Huvudresultatet i studien var att
kvinnor även objektifierar andra kvinnor, men
inte till den grad som män objektifierar kvin-
nor.

Löfgren-Mårtenson & Månsson (2006) har
intervjuat ungdomar mellan 14 och 20 år i
fokusgrupper om deras användning av och atti-
tyder till pornografi. Ungdomarna uttrycker att
det är ganska normalt att konsumera porno-
grafi, åtminstone om man är ung. Det uppfat-
tas inte som något avvikande eller konstigt. Här
kan vi identifiera en förändring i ungdomars
attityder till pornografi, eftersom pornografi-
konsumtion bland något äldre ungdomar upp-
fattas som skambelagd (Nigård 2007). Internets
genomslag ligger säkerligen bakom en sådan
attitydförändring, tillsammans med porno-
chic-utvecklingen i övrigt. Men dessa ungdo-
mar köper inte pornografins könsstereotypa
budskap ovillkorligt, utan de förhåller sig
reflexiva och kritiska till pornografin. Killarna
är generellt sett positiva till pornografin i de
tidiga ungdomsåren men de tenderar att bli mer
kritiska till pornografin ju äldre de blir. Denna
ställning tydliggörs i takt med att de tillägnar
sig egna sexuella erfarenheter. För tjejernas del
tycks det vara det omvända förhållandet, att
man är kritisk i början men att man efter hand

och med stigande ålder börjar uppskatta porr.
Det ser alltså ut som att unga kvinnor och män
”möts” på halva vägen. Detta är ett resultat som
är synnerligen intressant för den här studien.

Löfgren-Mårtenson & Månsson (2006) tar
också upp olika funktioner som ungdomarnas
pornografikonsumtion kan syfta till att fylla.
För det första är det vanligt att pornografin an-
vänds som ”onanimaterial”, det vill säga att den
syftar till att intensifiera den sexuella upplevel-
sen vid onanin. Detta är den kanske mest väl-
kända och uppenbara funktionen pornografin
fyller. I övrigt uppger ungdomarna att porno-
grafikonsumtionen syftar till att ge kunskap om
sex. Det kan till exempel röra sig om att man
lär sig hur män och kvinnor ser ut eller att man
får uppslag till olika samlagsställningar. En
tredje funktion är att pornografin kan använ-
das som argument för att utveckla olika nor-
mer i kamratgruppen.
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Kontexter kring
sexuell exponering
I detta avsnitt kommer jag först att demonstrera
den sexuella exponeringens olika kontexter och
arenor. För att göra detta tar jag hjälp av en
modell i form av ett kontinuum, som visar den
sexuella exponeringen i sin helhet och hur
dessa olika kontexter förhåller sig till varandra.
Därefter gör jag några nedslag i kontinuumet
utifrån de positioner som mina intervjuper-
soner rör sig inom och mellan. Jag kommer i
synnerhet att diskutera webbplatsen Porrigt ef-
tersom flertalet unga kvinnor i studien är re-
kryterade från detta sammanhang. Men jag vill
även göra vissa beskrivningar av webbplatserna
Klubb6, BodyContact och Porrigast.

Kontinuum över
sexuell exponering

Jag vill här åskådliggöra en modell som antar
en helhetsbild av sexuell exponering. Detta för
att lättare placera studiens informanter i ett vi-
dare sammanhang och för att ge möjligheten
att se deras inbördes förhållanden till varandra
samt för att synliggöra en process. Modellen är
ett förslag på hur sexuell exponering som hel-
het kan gestalta sig, men jag vill inte göra an-
språk på att den ska motsvara en en gång för
alla given verklighet.

Utgångspunkten är att man kan betrakta sexu-
ell exponering som olika positioner på ett
kontinuum mellan två ytterpunkter. Man kan
föreställa sig att olika personer rör sig längs detta
kontinuum och det innebär att övergångar sker
mellan de olika positionerna. I så fall skulle
man kunna tala om olika processer eller kar-
riärer. Dessa kännetecknas såväl av kontinuitet
som av övergångar mellan olika stadier. Ibland
kan man även finna vändpunkter i karriären
som medför att individen lämnar eller bryter
upp.

Vid den ena ytterpunkten har jag som exem-
pel valt att placera ungdomswebbplatsen Snyg-
gast.se. Syftet med att lägga ut en bild av sig själv
på denna webbplats är att bli bedömd som så
”snygg” och attraktiv som möjligt av andra ung-
domar som besöker webbplatsen. Merparten
av användarna är mellan 13 och 21 år. Webb-
platsen har varit föremål för ett stort medie-
pådrag, då i synnerhet farhågan har funnits för
att ungdomar utifrån sina ibland sexuellt
anspelande bilder ska bli kontaktade av äldre
personer för sexuella ändamål, vilket också har
inträffat. För att motverka sådana risker har
Snyggast.se därefter utarbetat strängare regler
för vad som är tillåtet att visa upp av sin kropp.

Snyggast.se Prof.
porraktris/

aktör

Porrigt.se Klubb6.se

Porrigast.se
BodyContact.com

Minatuttar.com

Stringflickor.com

Amatörporr Prof.
nakenmodell

striptease
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Det är dock lätt att hitta exempel på att reg-
lerna inte alltid följs och emellanåt dyker det
upp ”fejkade” medlemmar som den kommer-
siella pornografin ligger bakom. På grund av att
Snyggast.se har dryftats i både medier och ve-
tenskapliga sammanhang (till exempel Hird-
man 2007) och därmed fått mycket uppmärk-
samhet, har vi valt att lämna webbplatsen där-
hän i studien. Det tycks också som att den har
stagnerat när det gäller aktiva användare, och
olika typer av annonser är i stället framträ-
dande. Samma profiler ligger i topp månad ef-
ter månad och det verkar som om nyrekryte-
ringen till sidan är liten. Kanske ungdomarna
har fått ”kalla fötter” efter all uppmärksamhet
och håller sig borta från sidan.

Porrigt.se är en annan ungdomswebbplats,
dock med 18-årsgräns, som med sitt bedöm-
ningssystem påminner om Snyggast.se (se
nedan om Porrigt.se). Denna webbplats ”flirtar”
dock med pornografin på ett omedelbart sätt.
Så har till exempel varje medlem sin ”porrlya”,
sitt eget fotoalbum med ”snusk” och möjlighe-
ten finns att ingå i ”gangbangs” (olika intresse-
grupper). Porrigt har inte problematiserats i
medier eller i den vetenskapliga litteraturen på
samma sätt som Snyggast. Vid en sökning
(090520) av Porrigt.se på Google finner vi 1 850
träffar medan Snyggast.se fick 12 800 träffar.
För webbplatser som Klubb6.se, Porrigast.se
och BodyContact.com är steget mot pornogra-
fin lite närmare. Minatuttar.com och String-
flickor. com är exempel på webbplatser med ett
tydligt pornografiskt syfte och innehåll. En
manlig motsvarighet är Sugmig.com. Man vän-
der sig till ”amatörer” som vill visa upp en del
av kroppen som man kanske är särskilt stolt
över. Risken att bli identifierad framställs som
liten, eftersom ansiktet ofta inte syns på bilden.

Amatörpornografin har fått luft under ving-
arna i och med internets möjligheter. Det inne-
bär att allt fler ”vanliga” människor skapar egna
hemsidor där de exponerar sina kroppar och
ibland sitt sexliv. Det varierar om man önskar
visa sitt ansikte och riskera att bli igenkänd.
Här, någonstans i ”amatörpornografin”, finns
en gråzon mellan det ”amatörmässiga” och det
”professionella”. Nakenuppträdanden i offent-
liga lokaler, striptease, förekommer numera i
begränsad utsträckning i Sverige, men fortfa-
rande finns ett antal klubbar och förmedlingar.
Ju närmare vi kommer den högra ytterpunkten
på vårt kontinuum, i desto större utsträckning
arbetar kvinnorna som professionella naken-
modeller. Allra längst ut ”på linjen” finns de
kvinnor som medverkar i den kommersiella
pornografin och som genomför samlag på bild
eller i film. Det är viktigt att understryka att
kontinuumet inte är en måttstock på indivi-
dens hälsa och välbefinnande.

Tonvikten av studiens informanter placerar
sig längs kontinuumets vänstra delar, med un-
dantag från Snyggast.se som vi har valt att inte
uppmärksamma. Någon gör dock erfarenheter
även bortåt det högra hållet, som professionell
nakenmodell.

Porrigt.se
”Porrigt.se – bättre än din förra dejt” – så lyder
Porrigts slogan. En siluett av en naken kvinna
liggande på mage utgör logotyp. I maj 2009 hade
communityn Porrigt.se strax under 23 000
medlemmar, varav drygt en fjärdedel är tjejer.
(Sedan följande beskrivning författats har
Porrigt.se uppdaterat sin version och vissa för-
ändringar har ägt rum.) Man beskriver sig som
den snabbast växande och den mest porriga
communityn på internet. Snabbast växande är
dock en sanning med modifikation om man
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syftar till medlemsantalet som minskar. Det
betonas att Porrigt.se inte är en porrsida utan
ett:

”öppensinnat community där ni har möj-
lighet att utveckla er mer fritänkande sida.
Vare sig ni söker vänner, sex, flirt, eller
kanske en cs-medspelare (datorspel som spe-
las över nätverk, min anmärkning) så är
Porrigt.se mötesplatsen för er.”

Åldersgränsen för att bli medlem är 18 år och
kostnaden är 50 kronor, vilket är villkor som
tillkommit under senare år. Sidan har funnits
sedan 2002. Idag är den mycket välskött, på så
sätt att det inte är några svårigheter att komma
i kontakt med administratörerna på sidan.
Merparten av medlemmarna är mellan 18 och
25 år.

Flera av Porrigts olika användarfunktioner bär
namn från den kommersiella sexindustrin
(Gangbang, Bordell, Bitch, Peepshow) eller är
varianter av ordet porr (Porrlya, Porrplank).
Dock är den enda direkta kopplingen till sex-
industrin de pornografiska filmsnuttar som
loopar (spelas om och om igen) på startsidan
sedan man loggat in. Denna reklam för sms-
film går att dölja om så önskas. Som medlem
har du din egen Porrlya som motsvarar din pro-
fil. Där kan du välja att presentera dig med bild.
Man kan uppge till exempel kön, ålder, sexuell
läggning, utseende, favoritställning och vad
man söker genom att använda sidan. Det finns
också ett filter som anger vilka medlemmar
som får kontakta dig genom att skicka interna
meddelanden. Det är till exempel möjligt att
enbart bli nådd av bisexuella kvinnor under 25 år.

Porrigt har alltså en pornografisk inramning
men samtidigt är det en ungdomscommunity
som har samma funktioner som andra virtuella

mötesplatser på internet. Därmed spelar webb-
platsen en social roll i ungdomars vardag, vil-
ket betyder att det finns andra poänger med
Porrigt än att webbplatsen har en pornografisk
inramning. (Det är också så som webbplatsen
marknadsförs.) Spänningen och brytpunkten
mellan den pornografiska och den sociala
kontexten är spännande och den är föremål för
diskussion i denna studie.

Bilder och de funktioner som finns är ett vik-
tigt inslag i Porrigt. Medlemmarna kan ha sitt
eget bildgalleri under rubriken Snusk. Somliga
bilder kan vara av typen VIP-bilder eller vänner-
bilder, som enbart är synliga för utvalda med-
lemmar. Till varje bild går det att skriva en kort
kommentar, liksom bilden är öppen för andra
medlemmar att kommentera. Andras kom-
mentarer syns enbart för den som lagt ut bil-
den. Varje profil är öppen för röstning och upp-
når man tillräckligt många röster så hamnar
man på den så kallade Porrigast-listan, uppde-
lad på tjejer och killar. För att detta ska ske måste
man dock vara ”porrsäker”. Det innebär att man
för administratörerna har bevisat att man verk-
ligen är den person som man utger sig för att
vara.

En tjej som toppar Porrigastlistan kan ha över
3 000 poäng, medan en kille på motsvarande
plats kan ha uppnått endast en tiondel av den
poängen. Det röstas alltså i mycket högre grad
på tjejerna. Bilderna i tjejernas Porrigast-lista
fokuserar på bröst eller urringningar, könsor-
gan och stjärtar med eller utan stringtrosor.
Man poserar på ett sätt som riktar uppmärk-
samheten mot dessa företräden. En av tjejerna
på listan har valt att i synnerhet fokusera på
sina stora bröst. På flera bilder ser vi endast hen-
nes bröst i olika typer av framhävanden. Ett par
av bilderna visar när hon utför oralsex på en
kille, men av killen ser vi enbart hans kön. Stora
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bröst är ett vanligt tema inom den kommersi-
ella pornografin och dessa bilder skulle lika
gärna kunna finnas i ett sådant sammanhang.

Just koncentrationen på en kroppsdel som an-
ses vara sexuellt laddad är också typiskt porno-
grafiskt. Mestadels rör det sig om den typen av
”avklädda” bilder på tjejernas Porrigast-lista,
men även någon vardagsbild visas upp. I stort
sett är bildspråket hämtat från den kommersi-
ella pornografin. Slumpmässiga sökningar på
tjejer som inte ligger på listan visar att här är
förhållandet det motsatta på så sätt att inga el-
ler kanske endast ett par bilder utgörs av sexuell
exponering och denna är i regel inte fullt så
explicit. Bilder där man är påklädd dominerar
tillsammans med vardagsbilder på husdjur el-
ler bilder från till exempel fester. Det är uppen-
bart hur olika typer av bilder varvas i samma
sammanhang för att presentera medlemmen i
fråga, vilket också understryker att Porrigt inte
nödvändigtvis tolkas som en pornografisk kon-
text i första hand, utan kanske snarare som ett
socialt forum.

Killarnas lista visar inga direkta motsvarighe-
ter till tjejernas. Ingen av dem som vid tillfället
för studien var placerade på listan visar till ex-
empel upp sitt könsorgan. Vi kan inte heller se
några sexuellt explicita bilder för övrigt – ett
par duschbilder tagna från sidan med täckt
könsorgan. På killarnas bilder står i stället över-
kroppen i fokus, som för att premiera uppvisan-
det av muskler och tatueringar. Det är uppen-
bart att det som kille på Porrigt är mer fram-
gångsrikt att exponera en sådan överkropp än
sitt könsorgan om man vill uppnå höga röster.
För övrigt är det ”påklädda” bilder och vardags-
bilder i stil med tjejernas som är populära. Sö-
ker man slumpmässigt bland killarna är det få

som har sexuella bilder överhuvudtaget. Det är
ansiktsbilder, festbilder och bilder på tatue-
ringar.

Bilder på Porrigt utgör som sagt ett centralt
inslag, men existerar inte i ett vakuum utan är
beroende av kontexten. Bilder och text står i ett
förhållande till varandra och texten sätter grän-
ser för vad som kan uppfattas som acceptabelt
och uppskattat i sammanhanget, men också i
samhället för övrigt. Att man kan kommentera
varandras bilder är redan nämnt, liksom möj-
ligheten att skicka interna meddelanden till
medlemmar. Man skulle kunna säga att Porrigt
är som upplagt för olika typer av genusdis-
kussioner. En funktion som finns är möjlighe-
ten att ha en egen ”porrfråga” i sin profil. Här
kan man ställa vilken fråga som helst, öppen
för andra medlemmar att besvara med ett ja
eller nej. ”Tycker du om analsex?”, är ett sådant
exempel.

Medlemmar kan föra samtal (i realtid) med
varandra på det så kallade Porrplanket, som är
öppet och offentligt för alla användare. Vilket
ämne som helst kan diskuteras. Vid besök den
20 maj 2009 rör samtalet enbart vardagliga ting.
Det är lunchtid och några påpekar att de är
hungriga, en annan tappar upp vatten och ska
ta sig ett bad och en tredje känner sig sjuk men
ska ändå ta sig till jobbet efter att lunchlådan är
tillredd. Det är inte ovanligt att Porrplankets
samtal handlar om olika frågor som rör kön.
Det är uppenbart när en diskussion äger rum
om hur en tjej får lov att agera utan att ge ett
slampigt intryck. Andra gånger är det mer sub-
tilt. Frågor om dejting och förhållande varvas
med frågor om utseende och träning. Sida vid
sida pågår samtidigt sådana olika diskussioner
medlemmar sinsemellan.
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Klubb6.se och
BodyContact.com

Klubb6 gör reklam för sig som en ”gratis on-
line-community med fokus på sex, gruppsex,
partnerbyte, swingers, trekant, gruppsex, knull,
foto, video” och kallar sig för ”den hemliga
klubben”. BodyContacts slogan lyder ”din
kontaktsajt på nätet”. Med sådana inramningar
är Klubb6 och BodyContact mer inriktade mot
pornografi och sexträffar än vad som är fallet
för Porrigt. Båda är dock communityn. Några
av bilderna vi kan se på Klubbs6:s startsida är
hämtade ur medlemmars ”fotoalbum” och
uppvisar sexuellt explicita företeelser som
oralsex eller samlag. En grupp bilder visar med-
lemmar, både män och kvinnor som nyligen
är inloggade, varav några har valt att ha ansikts-
bild som profilbild, medan andra är närbilder
på kön eller bröst. Åldern tycks vara mer varie-
rande på dessa webbplatser än på Porrigt. Var-
ken BodyContact eller Klubb6 är utpräglade
ungdomscommunityn, utan här rör sig med-
lemmar i olika åldrar, varav många dock är
ungdomar.

På Klubb6 är medlemmarnas bilder och fil-
mer centrala. Här finns inte den variation på
bilderna (vardagsbilder varvade med sexuellt
explicita bilder) som finns på Porrigt, utan här
är bilderna oftare pornografiska, liksom fil-
merna som oftast bara är på några minuter. Det
finns möjlighet att publicera bilder och film i
en publik respektive en privat mapp. Den pu-
blika mappen har alla medlemmar tillgång till
medan den privata kräver tillstånd från med-
lemmen som lagt ut den. Man kan bli medlem
utan att ha publicerat bilder.

BodyContact saknar ett system som skiljer
mellan offentliga och privata bilder. Däremot
är sökfunktionen mycket utvecklad jämfört
med motsvarande på Klubb6. Det rör sig om en

rad olika kategorier som det är möjligt att söka
bland: tjej söker kille, tjej söker tjej, modell fin-
nes, bondage, kinky, kille söker par och så vidare.
På BodyContact är just kontaktannonserna i fo-
kus, men det är möjligt att bli medlem utan att
publicera bilder. På båda webbplatserna är det
möjligt att skicka interna meddelanden till and-
ra medlemmar och likaså finns det forum som i
synnerhet diskuterar olika frågor om sex. På
Klubb6 finns det både chatt och ”klotter”, där det
inte är ovanligt att vardagliga ämnen avhandlas,
liksom på Porrigt (jämför med Porrplanket).

På Klubb6 och BodyContact är det lätt att
komma i kontakt med administratörer för webb-
platserna.

Porrigast.se
Det finns också en sexuell exponeringswebbplats
som heter Porrigast.se. Denna gör anspråk på att
vara ”Sveriges snuskigaste sajt”. Den kan beskri-
vas som en pornografisk variant av Snyggast.se,
där det är möjligt att rösta på bilder utifrån en
skala mellan ett och tio och ge kommentarer.
För detta syfte krävs det inget medlemskap men
däremot för att lägga ut bilder. Webbplatsen ger
ett mycket torftigt intryck och den ser ut att vara
uppbyggd så enkelt som möjligt. Jag uppfattar den
inte som en community i den utsträckning som
de tre övriga webbplatserna jag tagit upp. Försök
att komma i kontakt med administratörer för si-
dan har misslyckats.

Även om informanterna är rekryterade från en
specifik webbplats finns det andra webbplatser
man kan ha exponerat sig på eller rört sig på. Det
finns informanter som är medlemmar på Klubb6,
Porrigt och BodyContact, några som är medlem-
mar på två av dem men kanske även andra och så
vidare. Informanterna har klart för sig skillnaderna
mellan dessa webbplatser och man kan till exem-
pel använda olika arenor för olika syften.
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Intervjuredovisning
I detta avsnitt kommer intervjuerna att redovisas. Jag vill med kontinuummodellen över
sexuell exponering påminna om var informanterna placerar sig i den sexuella exponeringens
värld. Samtliga informanter, förutom en, befinner sig i den andra och tredje rutan i model-
lens vänstra del. Den återstående informanten finner vi näst längst till höger.

Snyggast.se Prof.
porraktris/

aktör

Porrigt.se Klubb6.se

Porrigast.se
BodyContact.com

Minatuttar.com

Stringflickor.com

Amatörporr Prof.
nakenmodell

striptease

6st 13st 1st

Tabell 7.1 Tjejer; acceptans gentemot sexuell exponering

Namn Sexuell exponering, bilder Rekryterad genom Ålder vid
intervjun

Catarina Närbilder på bröst och kön i privat mapp Klubb6 19
Robin Pornografisk posering enligt fotografens önskemål Body Contact 19

Jag har kategoriserat tjejerna i tre grupper, som
jag har valt att benämna acceptans-, förbehålls-
och restriktivitetsgruppen. Skälet till detta är
att jag finner tre olika mönster bland tjejerna
som rör deras avsikt med och inställningen till
att exponera sig sexuellt. Det finns inga tydliga
avgränsningar mellan grupperna, men jag har
valt att kategorisera dem för att kunna jämföra
grupperna analytiskt. Då uppkommer en kon-
trastverkan som kan ge kunskap. Jag har valt att
inte kategorisera killarna, utan de i sin helhet
utgör ett jämförelsematerial.

Acceptansgrup-pens (två informanter) egen
avsikt är att exponera sig sexuellt på sexuella
arenor. De använder sig helt och hållet av por-
nografiska script när de exponerar sig sexuellt.

Den största gruppen är förbehållsgruppen (sex
informanter), som har vissa förbehåll när det
gäller att exponera sig sexuellt. Det handlar om
att man inte vill publicera pornografiska bilder
eller att man inte vill ha pornografiska kom-
mentarer från betraktarna. Gruppen är ambi-
valent i sin inställning till sexuell exponering.

Restriktivitetsgruppen (två informanter) får
betecknas som negativa mot sexuell exponering
och de anser inte att de ägnar sig åt det på så-
dana sexuella arenor.

Alla tre grupperna befinner sig alltså på sexu-
ella arenor och visar åtminstone delar av krop-
pen på ett sätt som kan uppfattas som sexuell
exponering. Även andra sätt att fördela mate-
rialet hade varit möjliga. De grupper tjejerna är
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Tabell 7.2 Tjejer; förbehåll gentemot sexuell exponering

Namn Sexuell exponering, bilder Rekryterad genom Ålder vid
intervjun

Mina Tidigare bröst och kön, nu i privat mapp Porrigt 20
Margaretha Bröst. Kön endast i privat intressegrupp Porrigt 18
Alicia Bröst enbart på strandbild Porrigt 21
Sanne Närbild på bröst som hålls för, rygg och rumpa Porrigt 20
Annelie Visar ryggen i duschen, närbild bröst (med behå) Porrigt 21
Lina Bild tagen bakifrån, naken Body Contact 18

Tabell 7.3 Tjejer; restriktivitet gentemot sexuell exponering

Namn Sexuell exponering, bilder Rekryterad genom Ålder vid
intervjun

Josefin Sittande naken, bild tagen bakifrån mot svart bakgrund Porrigt 21
Belinda Helkroppsbild, inte helt avklädd Klubb6 19

Tabell 7.4 Förteckning över killarna

Namn Sexuell exponering, bilder Rekryterad genom Ålder vid
intervjun

Johannes Visar överkropp Porrigast 22
Mattias Visar kön i privat mapp Klubb6 19
Björn Naken i webbkamera Klubb6 20
Anton Visar kön i privat mapp Klubb6 19
Sigge Visar kön i privat mapp Klubb6 20
Trulle Visar kön i privat mapp Porrigast 25
Stefan Visar kön i privat mapp Klubb6 21
Andreas Visar kön i privat mapp Klubb6 21
Paul Visar kön i privat mapp Klubb6 19
Max Sexbilder i privat mapp Klubb6 20

kategoriserade i kan åskådliggöras enligt tabel-
lerna 7.1–7.3

Eftersom fokus i studien ligger på tjejerna har
killarna inte kategoriserats i olika grupper som

tjejerna. De bildar i stället en killgrupp som
fungerar som ett jämförande material mot tjejer-
na som grupp (tabell 7.4).
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Vägen mot sexuell exponering
– genom kamrater

Den sexuella exponeringen är bland intervju-
personerna i regel knuten till vissa webbplatser,
till exempel Porrigt och BodyContact, där det
krävs ett medlemskap för att visa upp sina bil-
der. Att exponera sig sexuellt är oftast inte huvud-
syftet med medlemskapet, utan det blir snarare
en del av de möjligheter sidan har att erbjuda.
Margaretha berättar varför hon blev medlem
på Porrigt:

”Jag blev ju mest medlem för att jag ville
kolla in mitt ex, för att jag fick höra att
han var medlem där. Då blev jag alldeles
avundsjuk av nyfikenheten, att man fick
gå och hålla koll på honom. Men sen blev
det att man började snacka med folk.”

Margarethas ord antyder att Porrigt är ett soci-
alt forum. Ingången till webbplatsen har i flera
fall skett genom andra kamrater som tipsat om
den. Man har antingen fått vänner där eller ut-
nyttjar webbplatsen för att hålla kontakt med
redan existerande kamrater. ”Nästan alla” i
Sannes vänkrets är medlemmar på Porrigt.
Alicia tycker att den stora fördelen med med-
lemskapet är just denna sociala bit och hon har
träffat flera personer som under åren blivit nära
vänner. Annelie har varit medlem på Porrigt
sedan hon var 15 år (innan åldersgränsen 18 år
för medlemskap fastslogs) och poängterar
också den sociala funktionen:

”Visst hade jag likaväl kunnat klara mig
utan det men jag tycker att det har varit
jättekul! /…/ Ett par stycken har jag träf-
fat, men inte alla. Det är folk härifrån,
från samma samhälle, men som jag inte
har känt förut. Det kanske är en kompis

kompis. /…/ Jag har väldigt mycket kom-
pisar där och … Inte bara kompisar som
jag har träffat, utan även kompisar som
jag håller kontakten med via msn och
Porrigt. Det är en rolig sida helt enkelt.”

Surfandet på dessa webbplatser är en del av
ungdomarnas vardag, där internetanvändning-
en i sig ingår i deras livsstil. Användningen av
webbplatserna är bred, vilket innebär att det
kan finnas flera olika syften för att använda
dem. ”Det är bara ett vardagsnöje bland många
andra”, menar Alicia. Det är inte ens säkert att
det är de sexuella anspelningarna och bilderna
som utgör lockelsen att använda webbplatsen,
utan det kan likaväl vara de sociala kontakterna.
Tidsfördriv är något som ofta framkommer som
argument. Sanne tar upp just detta:

”Mitt huvudsakliga syfte, det är ju att man
är sysslolös. Man kollar på folk, man klickar
in på bilder. Jag brukar inte ta kontakt
med folk därifrån, utan jag kan bli kon-
taktad och det ges kommentarer via bilder
och mejl. Och då kan jag svara på vissa,
men inte andra. Andra kan gå vidare till
msn-kontakter.”

För informanterna tycks det som att använd-
ningen av sidan utifrån ett socialt syfte kom-
mer först och därefter den sexuella expone-
ringen. Alicia beskriver hur den sexuella expo-
neringen är något som hon genom tiden har
”vuxit in” i:

”Det är inte direkt något jag reflekterat
över så noga innan det skedde. Kan inte
ens säga när och hur ’det började’. Jag har
varit medlem på Porrigt.se i många år.
Dock har de gränser för vad man får visa
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som omyndig (inga kön eller avklädda
bröst) vilka jag har följt. Kan inte heller
säga någon specifik orsak. Det är bara nå-
got som har vuxit fram genom åren.”

Genom detta citat illustrerar Alicia hur expo-
neringen blivit en integrerad del av hennes liv,
men den har givetvis inte uppkommit i ett va-
kuum. Här spelar jämnåriga kamrater en stor
roll och det tycks som att fotograferandet är en
del av dessa ungdomars vardag. Nyare teknik
som digitalkameror förenklar dessutom expo-
neringen, både när bilderna tas och vid eventu-
ell publikation på internet. Flera av informante-
rna berättar att det är vänner som har tagit bil-
derna där man exponerar sig sexuellt. ”Den på
ryggen”, säger Sanne, ”det är min tjejkompis
som gjort det. Hon finns också på Porrigt.”
Alicia menar också att de flesta bilder som visas
har tjejkompisarna tagit. Hon beskriver hur det
kan gå till: ”Det är inte så att jag bestämmer
’Oh nu måste jag lägga upp bilder, vem ska fota’
utan det är oftast spontant.”

Det här visar att den sexuella exponeringen
kan vara ett vardagsfenomen bland dessa ung-
domar, en livsstil som man socialiseras in i.
Den sexuella exponeringen är inte heller speci-
fik på så sätt att den är det enda eller kanske ens
det huvudsakliga syftet med dessa webbplatser,
utan den är snarare införlivad i en webbplats
som kan fylla flera syften. Exponeringen blir
därmed inte något ”konstigt” eller avvikande –
”ingen stor grej”, som Alicia uttrycker det.

Men det finns undantag. Ett sådant är Robin,
vars beslut att exponera sig sexuellt inte på
samma sätt går att koppla till socialisation ge-
nom kamraters inverkan. Genom BodyContact
söker hon privatpersoner som mot betalning
vill fotografera henne när hon poserar sexuellt.
Ingången är här en annan:

”Jag var tillsammans med en kille som gil-
lade fotografering och jag har alltid gillat
att synas. Han berättade att man kunde
tjäna pengar på det om man tog av sig lite
kläder. Han fixade en fotograf åt mig och
var med vid första fotosessionen och en
timme senare stod jag med 750 kronor i
handen, vilket var mycket då jag bara hade
studiebidraget annars just då.”

Vägen in till den sexuella exponeringen kan i
Robins fall uppfattas som motsatsen till den typ
som jag tidigare angivit. Här rör det sig om en
isolerad företeelse (pojkvännens förslag) som
utgör grund för beslutet att exponera sig, sna-
rare än att Robin ”vuxit in” i en social gemen-
skap där exponeringen inte uppfattas som nå-
got avvikande. Viktigt att poängtera är att det
inte behöver betyda att hon ”viljelös” kastas in
i den sexuella exponeringens värld utan aktör-
skap, för att det var pojkvännens förslag.

Jämförelse med killarna
Killarnas socialisering mot sexuell exponering
går inte i samma utsträckning via kamrater,
som för merparten av tjejerna. Det tycks vara
vanligare att killarna har surfat efter pornografi
och på så sätt stött på de sexuella exponerings-
webbplatserna, där de sedan blivit medlemmar.
För dessa har vägen mot sexuell exponering
snarare ett individuellt och pornografiskt syfte
än en kollektiv och social prägling. Ett sådant
exempel på en ”pornografisk ingång” till sexu-
ell exponering kan Hans ge. Han menar att han
i låg ålder kom i kontakt med pornografiska
tidningar och filmer. Han beskriver sig som en
sexuell person och uppger att han onanerat se-
dan dagis. Redan vid 15–16 års ålder lät han
lägga ut sexuella bilder av sig själv på olika sexu-
ella exponeringswebbplatser. Han hade vid detta
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tillfälle inte någon sexuell erfarenhet tillsam-
mans med en annan person. ”Det var de där
klassiska pubertetskänslorna”, menar Hans.
”Jag var kåt hela tiden”. Bilderna han publice-
rade gav upphov till många kommentarer, vil-
ket han tyckte var spännande att få. Max är dock
ett undantag. Hans väg till att exponera sig sexu-
ellt har gått genom kamrater.

Paul anger att han via sitt porrsurfande kom i
kontakt med femdom (female dominance,
kvinnlig dominans), som han gärna ville prova
på; ”Sedan blev jag fast, säger han.” Det inne-
bär att Paul med dessa kvinnor upprättat en pri-
vat kontakt. Via webbkamerafunktionen på
instant messenger kan kvinnorna se Paul. De
ger sedan Paul order om vad han ska utföra sexu-
ellt framför kameran. Paul använder Klubb6 och
BodyContact för att annonsera och söka efter
kvinnor som är villiga att göra detta. Även Paul
beskriver sin exponering som en individuell
angelägenhet eftersom hans vänner inte kän-
ner till att han visar upp sig framför webbka-
mera. Anton berättar att han vid 18 års ålder
sökte på sexkontakter via Google och på så sätt
nådde de här webbplatserna. Ett par informant-
er menar dock att de blivit tipsade av vänner
eller av användare på andra communityn om
dessa sidor.

Några av killarna har tidigare varit aktiva på
Snyggast.se, där ”någon sådan bild har landat”,
som Mattias uttrycker det. Anton använde mest
webbplatsens chatt med syftet att via den ha
cybersex med tjejer, något som han lyckades
med ett par gånger. Mattias och Johannes nytt-
jade Snyggast mest för det sociala syftet och sys-
selsättning och inte med ett uttalat pornogra-
fiskt syfte. De är de informanter som mest över-
ensstämmer med tjejernas sociala ingång till
de sexuella exponeringswebbplatserna och hur
de används idag.

Erotiska eller
pornografiska bilder?

Informanterna har valt att ”gå olika långt” vid
den sexuella exponeringen. De flesta av tjejer-
na exponerar sig sexuellt på sexuella arenor,
men hänvisar till en mer ”smakfull” expone-
ring. Denna får inte kopplas ihop med porno-
grafi.

Catarina, Margaretha och Robin visar dock
alla upp sig på ett sätt som överensstämmer med
explicit pornografisk posering. Låt oss börja
med att titta på dessa informanter. Catarina som
exponerat sig på Klubb6 visar, som hon ut-
trycker det, ”allt”. Det är närbilder eftersom hon
menar att det är svårt att ta bilder långt ifrån
utan självutlösare på kameran. En sådan när-
bild kan till exempel exponera underlivet. När-
bilder på kroppsdelar som definieras som sexu-
ella är just tydliga pornografiska signum. De
övriga i gruppen har låtit publicera liknande
bilder. Som tidigare nämnts finns dock möjlig-
heten på Porrigt och Klubb6 att välja vem som
får tillgång till dessa. Av informanterna som
ägnar sig åt denna mer sexuellt explicita form
av exponering har alla valt att visa upp bilderna
i en privat kontext.

Margarethas sexuella bilder på Porrigt samsas
med mer vardagliga bilder, vilket är typiskt för
webbplatsen. Flertalet bilder har ingen anknyt-
ning till sexuell exponering. Bildernas egenska-
per har alltså en stor spännvidd, vilket Marga-
retha ger exempel på:

”Om jag har tretton bilder, så kanske tio
av dem är med kläder eller mitt ansikte. /
…/ Jag har två bilder på mina bröst i mitt
galleri. Sen är jag medlem i massa olika
gangbangs. I ett av dem har jag lagt in en
bild på mitt underliv.”
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Margaretha menar att ”det egentligen är väl-
digt sällan som man visar sitt underliv”, utan
att det oftast sker i ”gangbangen”, de olika
intressegrupperna på Porrigt. Hon visar upp sitt
underliv på ”Finast fitta”. Att ”det egentligen är
väldigt sällan som man visar upp sitt underliv”
kan ju låta ganska absurt för den som inte är
insatt i sammanhanget. För att det är just sam-
manhanget som har betydelse för gränssätt-
ningen och detta är något vi återkommer till
under avsnittet Frågor om gränssättning. I nulä-
get kan vi bara konstatera att Finast fitta är en
intressegrupp för likasinnade och här avgör si-
tuationen att exponeringen av underlivet är ac-
cepterad.

Robin är den person som går att knyta till de
mest pornografiska bilderna. Tidigare har hon
varit ansluten till en webbplats där hon visat
upp sig sexuellt framför webbkamera och med-
verkat i pornografiska tidningar. Idag erbjuder
hon genom annonser möjligheten för privat-
personer att fotografera henne när hon poserar
sexuellt. Kontexten är redan definierad som
pornografisk eftersom annonsen innehåller en
bild med typisk pornografisk exponering (hän-
der som trycker upp brösten) och pornografiska
formuleringar. Mötena med männen, som det
oftast är, sker hemma i Robins lägenhet. Hon
är också den som på tydligast sätt möter sina
betraktare afk (away from keyboard, ungefär
”inte vid datorn”). (Det här kan aktualisera frå-
gor om gränssättning och låt oss återkomma
till hur Robin hanterar gränser under avsnittet
Frågor om gränssättning.)

De övrigas bilder har en lägre grad av porno-
grafisk exponering, eftersom detta är informant-
er som önskar att bilderna ska uppfattas som
erotiska eller konstnärliga. Bilderna får alltså
vara sexiga, men de måste vara smakfulla och

det betyder att de inte får vara pornografiska.
Alicia är mycket tydlig på den punkten:

”Det handlar om bilder som jag skulle
klassa som sexiga, men inte alls porr. Top-
less är så långt naket jag har gått, det vill
säga inga könsbilder eller direkt porr.”

Sanne visar till exempel ”ryggen och lite av
rumpan” och så här resonerar hon om vilken
typ av bilder som hon tycker om och kan tänka
sig att publicera framöver:

”Så att man kanske fotar ena bröstet, med
en fin belysning och sen kanske gör den
svartvit. Att man kanske lägger lite mer
bakom bilden än min patte. /…/ Men att
man försöker få lite mer, lite mer fotokonst
över det.”

Genom att anlägga en konstnärlig ansats hop-
pas man på att manövrera bort från det porno-
grafiska. Det ska ägnas tid och möda på bilderna
för att modifiera dem för att uppnå detta syfte.
Mina har dock publicerat mer pornografiska
bilder men anser att det måste finnas en tanke
bakom bilderna för att de ska vara värda att pu-
bliceras. Det får alltså inte röra sig om ett por-
nografiskt syfte. Vad detta egentligen handlar
om är hur man vill framstå i andras ögon, vad
andra personer ska tänka att man är för en slags
person och hur man vill bli behandlad av om-
givningen. (Se avsnittet Hur man vill uppfattas
och bemötas av andra, sidan 337)
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Jämförelse med killarna
Killarna har blivit rekryterade från Klubb6 som
är en något mer sexuellt explicit webbplats än
Porrigt, som de flesta tjejerna blivit hämtade
från. Det är endast Johannes som inte visar kö-
net av killarna. Han beskriver hur en lyckad
bild ser ut:

”Jag står i bara kalsonger och visar upp
den kropp jag har med en lätt lutande ställ-
ning för att få en så bra bild som möjligt.”

Stefan är helt avklädd på sina bilder men han
håller händerna för könet och är exponerad
utifrån ett helkroppsperspektiv. De övriga
informanterna har en mer pornografisk expo-
nering. Hans och Paul menar till exempel att
de visat ”allt som går att visa”. Sigge har svårt att
beskriva sin sexuella exponering när jag ber
honom om det:

Pernilla: Skulle du vilja beskriva hur de
bilderna ser ut (vad du visar, om du pose-
rar, om du gör något på bilderna)?
Sigge: Det är ju naket … så … finns inte
så mycket att beskriva tycker jag.
Pernilla: Men är det till exempel kön i när-
bild, finns det bilder där du bara visar
överkropp, onanerar du?
Sigge: De tre exemplen finns på bild.”

Björn använder Klubb6 för att få kontakt med
personer som vill exponera sig för honom och
som han kan visa upp sig sexuellt för i mer pri-
vata sammanhang. Han vill helst bara visa sig
via mobiltelefon eller webbkamera, men då
kan det röra sig om onani. Han säger att han
”visar vad kille/tjej vill se och får samma till-
baka”.

Max är den som utmärker sig i sammanhanget
eftersom han har publicerat bilder från sexu-
ella situationer med flera olika tjejer. På Klubb6
finns några publicerade i privata mappar. Of-
tast kommer han inte i kontakt med tjejerna
genom olika webbplatser utan det är tjejer från
hans hemstad som han träffar genom bekanta.

Killarna har inte samma krav som en del av
tjejerna på att bilderna ska vara ”smakfulla” eller
”konstnärliga”. Det finns ingen kille som gör
någon sådan anknytning överhuvudtaget, utan
det som skulle kunna utgöra en motsvarighet
är att det går att se ett visst fokus på att kroppen
ska vara vältränad – något som tjejerna i sin tur
inte anger.

Det bör dock påpekas här att de flesta av killar-
na har placerat dessa mer sexuellt explicita bil-
der i privata mappar och de är alltså inte till-
gängliga för alla.

Den sexuella
exponeringens funktioner

Varför exponerar man sig sexuellt? Vilka funk-
tioner fyller den sexuella exponeringen för dessa
unga? Jag har visat att exponeringen kan upp-
fattas som ett vardagsfenomen bland dessa ung-
domar. Jag har även visat att användningen av
en viss webbplats, till exempel Porrigt eller
Klubb6, är intressant i sammanhanget, där sur-
fandet med dess interaktiva del har en sådan
betydelse för exponeringen att de två kan sägas
gå hand i hand. Det är en del av svaret på varför
man exponerar sig sexuellt. Det finns dock and-
ra karaktäristika som på ett djupare plan ligger
till grund för exponeringen. För att få veta mer
ställde jag frågor till informanterna om vilka
förväntningar man hade haft inför den sexu-
ella exponeringen och vilka som varit dess för-
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delar. De följande är Minas ord och de låter
förstå vilken funktion exponeringen egentligen
fyller, trots att den för Mina är ett ”billigt” knep:

”Jag får en kick av att få komplimanger.
Jag tycker om att visa upp mig. Samtidigt
så finns det en del av mig som tycker; ’Fan,
vad ytlig du är!’ för att jag söker kompli-
manger och positiv respons.”

Samliga informanter i reservations- och accep-
tansgruppen anger på ett eller annat sätt att de
söker bekräftelse genom att lägga ut bilder där
de poserar sexuellt. Positiva kommentarer från
andra medlemmar på sidan är det som i första
hand utgör bekräftelsen. För informanterna har
den dock något olika betydelse. En del använ-
der bekräftelsen som ett slags bränsle för att
”tanka på” sitt självförtroende när de känner
att de har behov av det. Alicia uppger till exem-
pel att hon alltid har haft gott självförtroende
tack vare sitt utseende men att hon ofta känner
sig ”snyggare och bättre” den dag hon loggat in
och haft trettio nya positiva kommentarer. And-
ra informanter söker på ett medvetet sätt be-
kräftelse för att bearbeta olika kroppskomplex.
Lina är missnöjd med sina bröst och vill få fina
bilder på sin kropp för att lära sig att uppskatta
dem. Behovet av bekräftelse är långt från det
enda skälet till den sexuella exponeringen bland
informanterna, men det är likafullt något som
förenar dem och kan därmed uppfattas som ett
grundläggande motiv.

Påfyllning av självförtroendet
Margaretha, Sanne, Alicia och Mina tillhör dem
som använder positiva kommentarer och upp-
märksamhet som påfyllning när de känner att
själen behöver det. Margaretha anser att kom-
mentarerna får stor betydelse för hennes själv-
förtroende men hon menar också att det inte
är alltid hon har något sådant behov:

”Alla dagar är olika, så är det för alla män-
niskor. Ibland känner man sig jättenöjd
med sin kropp, ibland är man mindre nöjd.
Oftast när man loggar in där så har man
fått kommentarer på sina bilder där man
visar kroppen eller ansiktet. De flesta är ju
positiva: ’Vad söt du är! Vad fin du är!’
Vissa dagar suger man bara åt sig. ’Å, tack
så mycket!’ Det ger en betydelse. Vissa da-
gar har man så bra självförtroende så att
man bara; ’Äh, skit samma, jag orkar inte
bry mig om det där idag.’”

Men vid vilka tillfällen kan det vara som själv-
förtroendet behöver en skjuts framåt? Det tycks
som att det är när vardagen inte riktigt räcker
till och inte har möjlighet att ge informanter-
na den uppmärksamhet och bekräftelse de kän-
ner att de behöver. Margaretha beskriver att hon
är tillfreds med livet för tillfället, men hon vet
också vilken möjlighet hon har annars. Då kan
hon lägga in en ”sms-orgasm” på Porrigt. Det
innebär att hon med en rullande text på ett par
rader kan annonsera på Porrigts sida, till exem-
pel att medlemmar ska skriva till henne. Sam-
tidigt går de antagligen in i hennes profil för att
se ”vem hon är” och chansen är stor att de tittar
på hennes bilder och kommenterar dem. Mar-
garetha menar också att behovet av bekräftelse
hänger ihop med statusen i livet för övrigt. Har
man kk (kompisknull, det vill säga sex vänner
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emellan) kan man få den uppskattning man
behöver på annat sätt. Mina beskriver på lik-
nande sätt hur situationen styr bekräftelse-
behovet:

”Det kan vara alltifrån att man sitter
hemma och är lite halvnere; jag lägger upp
en bild så får vi se om någon skriver. Man
blir på bättre humör. Det är en bekräf-
telse.”

Men hon påpekar samtidigt att hon alltid har
haft ett mycket dåligt självförtroende. Mina ut-
trycker mer än Margaretha att hon har en stor
önskan att bli omtyckt. Hon har inte blivit
mobbad, förklarar hon, men hon har haft det
svårt i skolan. När hon blev medlem på webb-
platsen QX – en webbplats för homo-, bi- och
transpersoner, så fick hon dock respons på ett
sätt som hon inte upplevt tidigare:

”... och så började man stå framför kame-
ran lite. Det triggar ju igång, man blir
nöjd med sig själv, i alla fall för stunden.
Det är väldigt egoistiskt egentligen. Man
mår bra, man känner sig helt plötsligt nöjd
med sig själv. Det är väl den kicken man
får.”

Mina antyder att hon inte är helt tillfreds med
metoden som hon skaffar sig självförtroende
genom. Hon tycker att det är både ett ytligt och
egoistiskt sätt, men effektivt. På liknande sätt
som att lägga ut en ”sms-orgasm”, som Marga-
retha gör, har Mina jagat uppmärksamhet. Hon
berättar här hur hon och en väninna gick till
väga för att vinna så många röster som möjligt
på Porrigt. (Lägg märke till att Mina gjorde detta
tillsammans med en kamrat, apropå jämnårigas
inverkan.)

”Jag vet någon gång, så fick jag och en
kompis ett ryck där. Den bilden jag har
uppe nu det är för att jag vunnit en pokal
och legat etta i hela Sverige som snyggaste
tjej. Så la vi upp så många bilder vi bara
hade på mig, bara just för att … Egentli-
gen är det pinsamt att prata om såhär i
efterhand. Känns pinsamt att man lägger
upp … Oavsett om bilden är snygg eller
ful så lägger man upp den bara för att den
är naken, för att man ska få fler röster.”

Mina konstaterar här att ju fler bilder som
publiceras där man är naken, desto större är
chansen att få uppmärksamhet och hamna på
topplistan. Att hamna högst på listan som snyg-
gast tjej i Sverige innebär förstås att man får
bekräftelse. Hon menar att konsekvensen av
detta är att andra användare idag fortfarande
något år senare minns henne:

”Det lyckades och jag har skapat mig ett
eget namn. Folk kommer fortfarande idag
ihåg att jag hade bondagebilder och mycket
naket och att det finns en efterfrågan, även
om jag känner att det inte är aktuellt att
ha de bilderna uppe.”

Margaretha menar dock att bekräftelsen har
gett mer än bara en tillfällig tillfredsställelse
eftersom hennes kroppsbild har förbättrats.
Men bland dessa informaner som tydligt an-
vänder uppmärksamheten som ”påfyllning” är
missnöjet med kroppen inte uttalat (till skill-
nad från de informanter som bearbetar svåra
komplex):
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”Jag har lärt mig att leva med hur jag ser
ut på ett bättre sätt, på ett positivt sätt. Jag
är en stark, sexig kvinna, faktiskt. /…/ Så
absolut, det har stärkt min självkänsla, det
tycker jag. Att ligga på topplistan, vinna
tävlingar och så. Jo, det stärker.”

Margaretha lägger inte upp bilder som hon
inte själv uppskattar från början eller tror kom-
mer att ge henne positiv respons. Till exempel
vill hon inte publicera bilder på sin mage efter-
som hon inte tycker om hur den ser ut, men
bilder på brösten går däremot bra. Hon anser
att chansen är större att få fina kommentarer
för bilderna om hon publicerar dem i sitt gal-
leri än om hon själv hade valt att skicka dem
till andra användare. Om hon valt att göra så
hade hon riskerat att få fler negativa kommen-
tarer eftersom det hade kunnat tolkas som att
hon förväntar sig ett svar. I stället är det de som
själva upptäcker bilderna som oftast skriver –
och de som skriver ger i regel positiv respons,
menar hon.

Dessa informanter får oftast bekräftelse för de
bilder de lägger ut, vilket är det som driver dem.
Om förhållandet varit omvänt och de huvud-
sakligen skulle få negativa kommentarer eller
ingen uppmärksamhet så skulle man välja att
ta bort bilderna, eftersom de inte längre fyller
sin funktion. Alicia säger:

”Det enda som påverkar är väl om jag skulle
få mycket negativa kommentarer, eller inga
alls, så skulle jag antagligen sluta. Sen är
det klart att det hade varit jobbigt om jag
fick höra tjugo gånger om dagen att jag
såg för jävlig ut, det hade nog ingen mått
bra av. Men så är inte fallet.”

Margaretha tar dock bort bilderna när hon
blivit ”mätt” på kommentarer:

”Någon enstaka gång har jag haft bilder
på mitt underliv. Fast det har varit ganska
korta perioder. Det har alltid slutat med
att jag har fått för mycket saker som jag
blivit trött för. Då har jag tagit bort dem.
Sen efter ett tag när jag känner att, nu vill
jag visa mig igen, då lägger jag upp dem
igen. Det är alltid sådär.”

I restriktivitetsgruppen finner vi Josefin, som
inte anser att hennes exponering är sexuell av
något slag. På frågan varför hon har lagt ut bil-
der på Porrigt svarar hon att det var för hennes
egen skull och för att hon skulle se vilken reak-
tionen blev, vilket får tolkas som en önskan att
få positiva kommentarer och bli bekräftad.
Belinda, även hon från denna grupp, menar att
det är kul att få kommentarer eftersom hon
enbart har en ansiktsbild bland de officiella
bilderna. Hon tycker att det är roligt eftersom
så många andra har bilder där de visar upp na-
ket. Annelie är idag är negativt inställd till sexu-
ell exponering för sin egen del. Hon har tidi-
gare haft bilder på sig själv och pojkvännen,
bilderna visade när de hade sex. Idag är hennes
bilder inte lika avklädda, utan hon har ”fina”
bilder som ger bekräftelse och stärker själv-
förtroendet. Att hon ägnade sig åt mer sexuellt
explicit exponering tidigare förklarar hon en-
ligt följande:

”Tja, jag sökte väl efter bekräftelse antar
jag. Jag ville visa upp mig som en kvinna
och inte som en liten flicka.”
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Annelie är den enda informanten som ut-
trycker att om man exponerar sig sexuellt eller
inte är en mognadsfråga. Flera informanter re-
fererar till att sexuell exponering är en kul grej
och att man blir glad över snygga bilder. På en
annan nivå än att det rör sig om en ”kul grej”
ligger de som försöker använda sexuell expone-
ring för att hantera sina allvarliga kroppskom-
plex.

Hantering och bearbetning
av svåra kroppskomplex

Lina, Catarina och Robin har ett allvarligare
syfte med sin sexuella exponering. Det finns
ingen lekfullhet i deras relation till kameran
på samma sätt som vi har kunnat se hos den
andra gruppen. I stället uttalar de alla tydligt att
de exponerar sig sexuellt för att komma tillrätta
med sina kroppskomplex, som kan upplevas
som jobbiga. Så här lät ett stycke ur intervjun
jag gjorde med Lina:

”Pernilla: Jag skulle vilja prata lite mer om
det här som du skrev från början, att du
vill att din kropp att ska se fin ut på fot-
ona, då det är vissa kroppsdelar du inte är
riktigt nöjd med. Hur missnöjd med dessa
kroppsdelar skulle du säga att du är på en
skala mellan 1 och 10 där 1 inte är miss-
nöjd och 10 är supermissnöjd?
Lina: Det är mina bröst och det är 10
P: Okej, jag förstår att det är något som
verkligen besvärar dig!
L: Ja, det är det verkligen!”

Lina låter mig förstå att hennes komplex är av
värsta möjliga slag. Av den anledningen söker
hon fotografer genom BodyContact som hon
önskar ska ge henne ”fina bilder”. Första gången
jag kommer i kontakt med Lina har hon provat
på att bli fotograferad naken i en studio av sin
pojkväns klasskamrat. Bilderna blev dock inte
alls som hon hade tänkt sig utan hon kände sig
obekväm och stel. Hon tyckte inte att hon fick
någon vägledning av sin fotograf och dessutom
blev redigeringen dålig. Att situationen för fo-
tograferingen är avgörande för hur informanten
upplever resultatet är helt klart. Och om inte
resultatet upplevs som tillfredsställande falle-
rar hela syftet med fotograferingen. Nästa gång
vill Lina prova att bli fotograferad av ett proffs,
för att bilderna ska bli bättre. Hon har funnit
en fotograf som ska ta bilder i tre planerade
fotosessioner, genom vilka hon själv får en li-
ten ekonomisk ersättning för att medverka.

Även Robin försöker hantera sina kropps-
komplex genom sexuell exponering. Redan som
åttaåring gjorde Robin första försöket att gå ner
i vikt och övervikten är av ett sådant slag att
hon nu har fått en remiss till en gastric bypass-
operation, där magsäcken krymps. På frågan till
Robin om det tillfredsställs några känslomäs-
siga behov hos henne när hon visar upp sin
kropp för män, så säger hon att hon får upp-
skattning för hur hon ser ut trots sin stora över-
vikt. Hon är själv mycket missnöjd med sin
kropp och menar att hon har samma dåliga
förhållande till den som förut, men att hon för-
modligen hade mått ännu sämre om hon inte
hade visat upp sig och fått bekräftelse.

Catarina menar på liknande sätt att hennes
viktigaste anledning att publicera bilder på
Klubb6 är att stärka självförtroendet eftersom
hon upplever sig själv som ”fet”. Det har abso-
lut hjälpt henne och hon har fått mycket be-
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kräftelse för sin kropp, anser hon. Catarina är
dock den enda informant som uttrycker att hon,
tillsammans med de sexuella bilderna, använ-
der sig av sex för att få bekräftelse och uppskatt-
ning. Det är samma personer som har kom-
menterat hennes bilder som hon sedan kan
träffa för sexuella möten.

”Jag vet inte om det är kommentarerna
som lockar mig mest eller att jag vill att de
ska veta vad de får om de träffar mig, så
ingen blir besviken, liksom.”

För Catarinas del utgör bilderna en slags sä-
kerhet. Hon vet att de personer (killar) hon
kommer att träffa uppskattar hennes kropp.
Känslan av att vara överviktig är något som följt
med henne under livet. Hon säger att hon all-
tid varit ”stor”, men dock har hon självförtro-
ende för hur hennes ansikte ser ut. Hennes
kroppskomplex är liksom Linas och Robins av
ett allvarligt slag. Hon har idag ändrat sitt tillvä-
gagångssätt för att dämpa sin ångest. I det föl-
jande har hon just sagt att hon får den bekräf-
telse hon önskar genom sina sexuella möten,
men hon berättar samtidigt att hon inte legat
med samma person mer än vid tre olika tillfäl-
len:

”Catarina: Därav jakten på något nytt.
Pernilla: Är det så att du söker bekräftelse
från ständigt nya personer?
Catarina: Ja
Pernilla: Du verkar ha detta väldigt klart
för dig!
Catarina: Ja, mådde väldigt dåligt för
några år sen och var självdestruktiv … Det
jag håller på med nu är väl också själv-
destruktivt, men på ett mycket bättre sätt,
i alla fall enligt mig.

Pernilla: Skar du dig och sånt? Du skrev
att du hade fått ett bättre självförtroende,
är det på så sätt som det är en bättre me-
tod?
Catarina: Ja, det gjorde jag … Ja, och inga
synliga ärr … Dessutom är det något som
man förhoppningsvis njuter av också …
Två fördelar i en nackdel!”

Här fungerar alltså inte enbart responsen på
bilderna utan även de sexuella mötena som
bekräftelse. Catarina menar själv att detta är ett
bättre sätt att få självförtroende än att skära sig.
Ändå anser hon att det är en destruktiv metod.

Låt oss nu konstatera att åtminstone Lina,
Robin och Catarina uppenbarligen är personer
som inte mår bra. De använder den sexuella
exponeringen och påföljande uppskattning och
bekräftelse som en slags ”självmedicinering”.
Även intervjupersonerna som exponerar sig för
att fylla på självförtroendet kan som sagt ut-
nyttja uppmärksamhet som självmedicinering,
men samma tunga problem saknas i regel.
Detta väcker naturligtvis frågor och antagligen
oro hos läsaren för vad detta är för ett fenomen.
”Självmedicinering” är ett sådant tema som jag
kommer att titta närmare på i analysavsnittet,
för att försöka förstå det bättre. Under tiden fort-
sätter vi att följa informanterna och vissa oklar-
heter kommer möjligen att redas ut under res-
ten av intervjuredovisningen.

Inlaga UngaSexOchInternet.pmd 10/14/2009, 1:23 PM319



320

”Men va fan! Tjejer har också behov!”
– Andra syften med den sexuella

exponeringen
Bland informanterna – såväl bland dem som

exponerar sig för att fylla på självförtroendet
som bland dem som har allvarliga kropps-
komplex – finns det de som har en aktiv sexuell
livsstil. Med detta menas att det finns en nyfi-
kenhet inför att prova på olika aktiviteter inom
det sexuella området. Detta är särskilt tydligt
hos Sanne och Mina, som har samlat på sig
många olika sexuella erfarenheter. Sanne har
till exempel gått på swingersklubbar och Mina
har erfarenhet av gruppsex och bondage. Den
sexuella exponeringen kan uppfattas som en del
av en sådan aktiv sexuell livsstil och behöver
därmed inte vara specifik i sig.

Det är fullt möjligt att man ”gör mycket an-
nat” också, på det sexuella planet. Lina anger
en lust att experimentera med sexualitet och
Margaretha ger intrycket av att ha mycket sex
utan att hon har ett kärleksförhållande. Sanne,
Mina och Lina betecknar sig dessutom som
bisexuella. En sak förenar dessa med aktiv sexu-
ell livsstil då det gäller sexuell exponering: foto-
graferingen och även bilderna i sig kan leda till
sexuell upphetsning. Mina menar att hon får
en kick av att bli fotograferad. Hon blir helt
enkelt kåt av det. Mina berättar att detta var
något hon inte förstod eller tänkte på i början.
Men för ett och ett halvt år sedan blev hon foto-
graferad av en man hon träffat genom QX och
när hon fick bilderna så:

”… såg jag på en bild som var tagen av
mig, helt naken med rygg och rumpa. Så
såg jag bara min gåshud … Så det var väl
lite den bilden som fick mig att fatta det
hela. Att det är inte bara kul att stå fram-

för kameran, utan det ger en … Som sagt,
jag blir kåt av det.”

Och Margaretha understryker det Mina säger
när jag frågar henne om det finns en sexuell
spänning i att fotografera och lägga ut bilder:

”Det blir ju just det. Det blir just spänning
och spänning är upphetsande. Absolut, det
håller jag med om. Det blir lite det här,
lite utöver det tillåtna. Det är lite kul.”

Förbjudet, kul och spännande. Spännande
antyder just att det finns en nyfikenhet inför
sexualiteten. I linje med den aktiva sexuella livs-
stilen söker dessa personer sexuella partners
med hjälp av sina bilder. Mina berättar:

”De flesta jag har träffat från internet har
lett till sexkontakter eller ett förhållande.
Det finns ju vissa man bara träffat en gång
och man känner att det var inget mer med
det. Jag är nog en ganska sexuell människa.
Det får man väl vara? /…/ Men va fan!
Tjejer har också behov!”

Mina ursäktar sig nästan här för att hon upp-
lever att hon har starka sexuella behov. Trots
allt är hon medveten om risken att hon betrak-
tas som lösaktig. Det är en farhåga som flertalet
informanter låter antyda att de har. I avsnittet
Hur man vill uppfattas och bemötas av andra ak-
tualiseras den frågan (sidan 337).

Margaretha tror att bilderna kan fungera som
en aptitretare om hon träffar en kille ute:

”Det finns ju folk som man har träffat på
krogen och kanske pratat med. /…/ Så helt
plötsligt dyker den personen upp på Porrigt.
’Hej, har du Porrigt? Vad trevligt!’ Och
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så ser den killen en bild på mina bröst eller
på mitt underliv. /…/ Det är lite kul på ett
sätt. Jag tror att killar känner att de blir
lite retade.”

Bilderna fungerar här som en säkerhet. Per-
sonen som man kanske kommer att träffa se-
nare och ha sex med vet vad den ”får”, vilket
förvisso kan vara knutet till behovet av bekräf-
telse.

Robin (som jag inte vill placera bland dem
som har en aktiv sexuell livsstil) har andra motiv
för att exponera sig sexuellt. Hennes syfte är att
få lättförtjänta pengar och hon är den person
som ligger närmast prostitutionen eftersom
hon vid ett par tillfällen sålt sex till de män som
först fotograferat henne under deras möten.

Jämförelse med killarna
Det visar sig att killarnas och tjejernas syften
för att exponera sig sexuellt är ganska likartade.
Killarna uppger dock i större utsträckning att
exponeringen handlar om sexuella syften som
att träffa personer för sexuella kontakter eller
se varandra via webbkamera. Men bekräftelse-
behovet och glädjen i att få positiva kommen-
tarer är närvarande för några på ett tydligt sätt.

Johannes menar att han vill få kommentarer
som säger att han har en snygg och attraktiv
kropp. Anledningen till att han lägger ut sina
bilder är i grunden för att han har dåligt själv-
förtroende, säger han. Att få fina kommentarer
har alltså betydelse för självkänslan, precis som
flera av tjejerna angav. Han tar även upp Klubb6:s
sociala funktion och berättar att han gillade att
snacka med andra medlemmar där. När det tog
slut med flickvännen tappade han intresset för
sex överhuvudtaget, eftersom han menar att de
sexuella känslorna var knutna till henne. Det
bidrog till att han inte kände för att vara kvar på

Klubb6. Därefter har han registrerat sig och
avregistrerat sig några gånger. I enstaka fall
skulle han kunna träffa någon tjej att ha sex
med via Klubb6, men det är inte hans huvud-
syfte med att använda sidan. Mattias resonerar
på ett liknande sätt att den sociala biten är hans
viktigaste anledning för att använda sidan. Om
respons från andra medlemmar säger han:

”Hmm … jag antar att det långt in nå-
gonstans är en form av bekräftelsebehov.
Alla gillar vi väl att få beröm, höra att
man ser bra ut, etcetera. För att få det
krävs det ju att man visar upp sig från en
sida där man tror att man kan få beröm
för just det.”

Mattias menar att han kortvarigt kan bli glad
av att få positiva kommentarer, men de har
ingen stor betydelse för hans välmående. Han
understryker att han inte i första hand har sexu-
ella syften med att röra sig på Klubb6. Han tycker
att det är ”roligt att kika runt på bilder” men
han menar att ”stillbilder på kvinnor som han
aldrig träffat kan vara sexiga, men inga onani-
objekt”. Stefan menar även han att han ”kollar
runt på profiler”, mestadels tjejers men ibland
även killars. Han har inte som mål att träffa
någon för sexkontakter, ”men man vet aldrig”.

Stefan, Sigge och Max menar alla att det är
mycket lättare att söka sexkontakter via andra
communityn, vilket de också har gjort. Här
nämns Lunarstorm och Kamrat – webbplatser
som vanligen inte sammankopplas med sexu-
ella syften. Sigge tror att man visar upp olika
personliga sidor av sig själv beroende på vilken
webbplats man använder och att det kanske är
mer ”ytligt” på Klubb6, men även på Porrigt
där han också är medlem. Detta är intressant
att notera eftersom tjejerna har mer personliga
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kommentarer på sina bilder på sidor som
Porrigt och på Klubb6. Max menar att killarna
har förstört Klubb6:

”Alla tjejer tar ju avstånd alla från killar.
Om de får ett mejl från en kille. De läser
ju inte dem, de vet vad det står. ’Hej, jag
är kåt, kan jag få din msn, bla bla bla.’ Så
även om man vill prata med någon så vill
inte de svara. /…/ Tjejerna blir alltmer
distanserade, killarna blir alltmer despe-
rata. Ju mindre tjejerna svarar, desto mer
skriver de.”

Max lägger ut bilder på sig själv och olika tjejer
i sexuella situationer. Han förklarar här vad som
ligger bakom det:

”Det är en skrytfaktor. Kolla vad jag har
gjort. Det är väl i stort sett det viktigaste.
/…/ Eller kolla vad jag får som inte du får.
Det är en drivande faktor.”

Detta uttalande ligger långt från tjejernas, som
inte någon gång uppger att det finns någon sta-
tus i att lägga ut sexuella bilder. Max berättar
också hur det kan gå till vid en fotografering:

”… det är något som bara händer, det är
inget man planerar. Ibland kommer vi över-
ens om det här att vi ska få de här riktigt
coola bilderna så att vi kan lägga upp dem.
Då siktar vi på det. Då är det målet. An-
dra gånger är det sexuell eufori. Det är en
drivande faktor. /…/ Det kan bli jävligt
juste om båda är med på det. Om en är
med på det till femtio procent då kan man
lika gärna lägga från sig kameran.”

När Sigge har tänkt efter en stund om varför
han har valt att publicera bilder på sig själv sä-
ger han att han tror att det skulle kunna vara för
att få bekräftelse, men hans huvudsyfte för att
röra sig på sidan är att han söker sexkontakter –
både möten irl (in real life, ungefär i verklighe-
ten) och cybersex. Det är dock väldigt sällan
som han får några kommentarer och det är all-
tid han som får ta kontakt med tjejer:

”Pernilla: Skulle du vilja bli uppraggad
själv?
Sigge: Det kunde nog vara en udda upple-
velse.
Pernilla: Låter verkligen som att det är
ovanligt!
Sigge: Ja, det har aldrig hänt mig att en
tjej har raggat.”

Anton har dock träffat flera tjejer genom
Klubb6 och BodyContact, för sexkontakter. Han
säger att hans syften med att använda sidorna
är sexuella. ”Man kommer i kontakt med var-
andra så pratar man. Sen kommer man över-
ens om att öppna upp de privata bilderna för
varandra.” På frågan om det finns något bak-
omliggande syfte med att visa varandra bilder
svarar Anton:

”Ja! Bor jag nära någon jag visar vill jag
oftast knulla. När jag visar för någon som
bor en bit bort är det för att få utlösning.”

Bilderna kan alltså spela rollen av ett förspel
mellan parterna. Anton säger att han är ”en kåt
kille som vill knulla”, men samtidigt när jag
frågar honom om han längtar efter ett kärleks-
förhållande så visar det sig att han hoppas på att
hitta en tjej att bli ihop med genom de sexuella
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exponeringswebbplatserna. Han säger att han
via ett sexmöte ska kunna hitta kärleken.

Andreas uppger dock att han har en spärr mot
att utveckla ett kärleksförhållande med tjejer
via sexuella exponeringssidor, men att det går
bra att ha sex med dem, vilket också är hans
syfte med medlemskapet på webbplatserna.
Genom att publicera bilder önskar han att tjejer
ska bli attraherade av honom. Han tycker att
det är kul att få kommentarer för de bilder han
har men han anser inte att det är så viktigt för
hans välmående. Andras bilder kan han an-
vända som onanimaterial men han säger sig
inte tycka om cybersex och han vill inte an-
vända webbkamera, utan det ska vara sex irl.

För Paul har internet och de sexuella expo-
neringswebbplatserna varit helt nödvändiga för
att komma i kontakt med kvinnor för hans spe-
ciella intresse – femdom. Han säger att han har
provat på så mycket som han annars inte gjort.
Han har annonser ute på de sexuella expo-
neringswebbplatserna och vid intresse går man
vidare till msn-kontakt och dess webbkamera-
funktion. Han tycker om att bli dominerad och
han tänder på att göra som de säger, ”även om
det är konstiga saker”. Han uppskattar att han
har blivit dominerad av 40 kvinnor mellan 17
och 50 år. Han träffas gärna irl i längden vilket
har skett med fem kvinnor.

För Hans, som är den äldsta i studien, 25 år,
har syftet med att lägga ut bilder på sexuella
exponeringswebbplatser ”varit för att visa mig
för att man gillar att höra vad folk gillar”. Han
säger att han tycker om att veta vad folk gör när
de ser på bilderna. Han har mest fått kommen-
tarer från killar, vilket varit smickrande trots
att han betecknar sig som heterosexuell. Hans
syften med att använda sidorna har varit att få
sexträffar och att han och den han får kontakt

med ska visa upp sig för varandra i webbkamera,
men han använder dem även som en social
mötesplats. Han menar att han använde Porrigt
”som vilket community som helst”, men ”för-
delen var om man ville att visa x-rated bilder”.
När han var runt 19 år började han träffa tjejer
genom webbplatserna. Den första flickvännen
träffade han via Porrigt. Utan de här webbplats-
erna och bilderna hade det varit många sex-
kontakter som inte blivit av, menar han. Hans
säger sig ha fått bättre självförtroende genom
den bekräftelse han har fått. Bilderna har även
en annan funktion, som vi kan känna igen från
i synnerhet Catarina bland tjejerna:

”När man ska träffa någon som man
snackat med ett tag på någon sida har ju
den personen redan sett vad man har och
därav slipper man vara osäker på hur hon
ska tänka när man tar fram den. Jag blev
också säkrare med personer jag inte träffat
på nätet. Tack vare alla kommentarer så
vet jag ju att det inte är något fel på den.”

Här poängterar Hans att bilderna kan läggas
ut som en ”trevare”, för att på så vis säkra att de
personer han eventuellt kommer att träffa vet
att de uppskattar hans kropp och kön. Hans
uppger även, likt Mina och Margaretha, att det
finns en sexuell spänning med att fotografera
och publicera bilder:

”Jag blir av någon konstig orsak mer sexu-
ellt upphetsad när en kamera är med. Jag
gillar ju faktiskt min penis och en kamera
gör att jag kan se den från helt andra vink-
lar än bara uppifrån.”
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Att fotografera och publicera bilder kan alltså
även för killarna fylla flera olika funktioner –
träffa personer via webbkamera eller irl för sexu-
ella syften, sexuell upphetsning och onani, att
få bekräftelse för sitt utseende, kärleksförhål-
lande eller som en kontrollstrategi för att veta
att kroppen är accepterad. De sexuella syftena
är de som killarna poängterar mest.

Den sexuella exponeringen
som sprungen ur en

livshistoria
När jag har intervjuat informanterna har mitt
syfte inte varit att utreda deras livshistoria och
uppfatta den som en bakgrund eller anledning
till att man exponerar sig sexuellt. I några fall
har dock informanterna själva berättat lite mer
ingående om sitt liv, där de menar att den sexu-
ella exponeringen är en tydlig följd av en tidi-
gare livssituation. Mina är en sådan person. Hon
kommer från en frireligiös familj och hon
menar att hon inte hade kunnat komma ut som
bisexuell hemma. När hon gick i tvåan på gym-
nasiet bröt hon helt med kyrkan:

”Jag sa till mamma och pappa att det där
är inget jag tror på, jag vill inte vara del-
aktig. Det blev ett herrans liv under en
längre period. Men jag kunde börja mitt
liv och festa och skaffa pojkvän.”

Mina beskriver det nästan som att hon explo-
derade. Hon ville prova på ”allt” inom det sexu-
ella området:

”Så fort jag blev 18 la jag upp dröser med
bilder. /…/ Jag ville testa på det jag aldrig
fått göra. Då inkluderade det att testa att
ha sex med tjejer, äldre män, bondage,

bdsm. Allt som var tabu, ageplay. Jag ville
testa allting som jag inte hade testat. Jag
var jättenyfiken på livet. /…/ Så jag har
hunnit med en del för att vara tjugo.”

För att kunna göra detta flyttade Mina från
den stad i Sverige där hon är uppväxt till Malmö.
Här kunde hon ”lära känna sig själv” och ”all-
ting förändrades”. I Malmö kunde hon komma
ut med att hon var bisexuell och hon flyttade
ihop med några vänner som hon kommit i
kontakt med genom webbplatsen QX. Vissa
saker förstår hon inte så här i efterhand hur
hon kunde göra. Till exempel hade hon ett för-
hållande med en man som var 47 år när hon
själv var 18 år, där han var mycket dominant,
vilket Mina tyckte var spännande. Dock trött-
nade hon på att vara undergiven honom och
gjorde slut efter ett par månader. Mina menar
att det var nyfikenheten att bryta tabun som
drev henne att prova på allt under den här ti-
den. Men det var också en mycket bra tid i Mi-
nas liv. Hon säger att hon kom underfund om
vem hon själv var under denna halvårsperiod
när hon också fick ”vänner för livet”. Hennes
relation till föräldrarna kom också att föränd-
ras till det bättre. De har accepterat henne trots
att hon idag röker och dricker alkohol. ”De har
inte så mycket val”, säger hon. ”De tycker att
det är bättre att ha sin dotter än att bråka.” Mina
bor åter hos sina föräldrar, vilket fungerar idag.
Detta aktiva sexuella liv, inklusive den sexuella
exponeringen, kan därmed uppfattas som en
direkt följd av att Mina ifrågasatte sina föräld-
rar och bröt med kyrkan.

Även Catarina kan sammankoppla sin expo-
nering med sin livssituation. Hon vill inte be-
rätta ingående om sin uppväxt, men hon näm-
ner att hennes mamma tog livet av sig när
Catarina var sju år. Hennes pappa har ett alko-

Inlaga UngaSexOchInternet.pmd 10/14/2009, 1:23 PM324



325

holberoende och sitter för närvarande i fäng-
else till följd av rattfylla. Hon menar att hennes
bekräftelsebehov, som tar sig uttryck i sexuell
exponering, är en konsekvens av hennes bak-
grund och livssituation.

Frågor om gränssättning
Sammanhang

Var eller på vilken arena den sexuella expone-
ringen sker är absolut avgörande för om den
kommer att uppfattas som provokativ eller
gränslös. Ett gott exempel på detta är de ”gang-
bangs”, intressegrupper man kan bli medlem i
på Porrigt, där likasinnade möts och kan publi-
cera bilder.

Men det finns också skillnader mellan webb-
platserna. Mina upplever QX som mer tolerant
än Porrigt när det gäller olika sexuella uttryck.
”Man kan prata mer öppet där om bdsm. Du
kan ha vilken fetisch som helst och du blir inte
dumförklarad.” Hon menar att det är mest he-
terosexualitet som råder på Porrigt och att det
inte finns utrymme för mer experimenterande
sexuella stilar. Här ger hon ett exempel på hur
hon har fått radera bilder på Porrigt och flytta
över dessa till QX eftersom arenan, det vill säga
webbplatsen Porrigt, har varit ”fel” samman-
hang:

”När jag hade bondagebilderna uppe på
Porrigt fick jag många jättemånga positiva
kommentarer men även många väldigt …
Du är ju helt sjuk i huvudet som går med
på det där. Tycker du om det egentligen?
Man fick en dumförklaring också. /…/ Det
ledde till att jag tog bort dem till slut. Det
kändes som att … Jag tycker om bondage
men Porrigt var inte rätt sida att visa den
sidan av mig, utan då fick man vända sig
till QX i så fall för att kunna leva ut den
sidan om man säger.”

Minas bondagebilder fungerade alltså bättre
på QX och väckte inte några upprörda reaktio-
ner på samma sätt som på Porrigt. Graden av
sexuell exponering eller som i Minas fall här,
valet av sexuellt utryck, måste alltså höra ihop
med rätt sammanhang eller arena. Några av
tjejerna har varit med om att bilderna har för-
flyttats till andra mer pornografiska samman-
hang, där alltså bilden får en annan inramning.
Detta är inte ovanligt (Månsson & Söderlind
2004). Låt oss återkomma till det under avsnit-
tet Erfarenheter och konsekvenser av den sexuella
exponeringen (sidan 327). På ett sätt kan rätt val
av arena för sin exponering fungera som en
kontrollstrategi – du riskerar inte i samma ut-
sträckning att avvika från majoriteten och få
utstå kritik från andra användare. Det bör po-
ängteras att inte någon av informanterna öns-
kar att deras bilder ska hamna på uppenbara
pornografiska sidor, men Margaretha understry-
ker här, på ett för informanterna ganska dras-
tiskt sätt, vilken betydelse sammanhanget kan
ha:

”Det är nästan värre tycker jag att sådana
bilder hamnar på en allmän sida, för då
blir ju bilderna stötande. Om de hamnar
på Lunarstorm som inte har med porr att
göra då blir det ju stötande. Men är de på
en porrsida, det känns inte som att det
skulle vara lika farligt på något vis.”

Kontrollstrategier
Detta betyder att gränssättningen inom sam-
manhanget är viktig. För att inte riskera att över-
träda dessa gränser använder sig informanter-
na av olika kontrollstrategier. Även om det kan
upplevas som att webbplatserna som infor-
manterna är rekryterade från underlättar för
sexuell exponering är det inte så att de är gräns-
lösa. Som medlem i dessa communityn finns
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för användaren en rad möjligheter för att sätta
gränser (i avsnittet Interaktionen på webbplatserna
– hur man vill uppfattas och bemötas av andra
beskriver jag dessa möjligheter mer detaljerat).
Detta är något som informanterna upplever
som mycket positivt och de menar att det finns
stora möjligheter att sätta gränser:

”Sen är det kul med internet, för att då
får man ju välja. Man kan blockera och
man kan välja att inte svara eller skriva,
bara titta runt. Man kan vara väldigt ak-
tiv. Jag tycker om att ha stora valmöjlighe-
ter och det är det man har på internet, på
Porrigt då.”

Den viktigaste kontrollstrategin som infor-
manterna tar upp är möjligheten att vara ano-
nym. Catarina menar just att dessa webbplatser
(BodyContact undantaget), ”ger en möjlighet
att vara anonym men ändå våga”. I stort sett alla
informanter utnyttjar eller har utnyttjat funk-
tionen, vilket betyder att de som är aktiva på
Klubb6 har privata bilder och de som använder
Porrigt/QX har VIP-bilder. Man kan alltså själv
välja vilka andra medlemmar som ska få till-
gång till de bilder man har publicerat. Mina
berättar att hon enbart har ansiktsbilder på sin
profil på QX. Men i sin klubb på samma webb-
plats där hon exponerar sig sexuellt kan hon
själv välja vilka som ska få se henne. Hon me-
nar att hon på så sätt får makt över sina bilder
trots att de är publicerade på internet.

Om man ändå väljer att exponera sig sexuellt
på sina (för medlemmarna) offentliga bilder är
det vanligt att man inte låter ansiktet synas på
samma bild. På så sätt behöver man inte oroa
sig lika mycket för att bilderna ska komma på
villovägar eller uppmärksammas. Sanne säger:

”Bilderna som jag har uppe på mig kan
direkt inte anknytas till mig. För jag me-
nar, den bilden på min rygg. Jag har tagit
bort mitt födelsemärke. Det skulle kunna
vara någon som är väldigt lik mig. Bilden
på mina bröst – det är ett par bröst och ett
par händer. Det kan vara att jag har samma
ring, det är ingen som skulle lägga märke
till det. De kan inte direkt förknippas till
mig och om någon annan skulle använda
dem i andra sammanhang.”

Sanne illustrerar här att hennes exponering
är mycket genomtänkt ur ett kontrollpers-
pektiv, och det är ett mönster bland intervju-
personerna, eftersom samtliga använder sig av
kontrollstrategier av olika slag. På liknande sätt
resonerar Lina om sin planerade fotosession.
Hon vill inte att någon ska förknippa en bild av
hennes bröst med henne och därför kommer
hon inte att visa ansiktet. Belinda från res-
triktivitetsgruppen har enbart en ansiktsbild
som är offentlig. Resten av bilderna är privata.
Där har hon en bild publicerad där hon inte är
helt avklädd. Det är dessutom enbart tre perso-
ner som fått tillåtelse att se den privata map-
pen. Hon beskriver hur hon inte vill visa upp
sig:

”Jag vill inte visa ansiktet på bild om det
är i typ underkläder. Jag vill inte ha string
på mig eller stå typ på alla fyra för att verka
extra sexig.”

En annan kontrollstrategi är alltså att inte visa
upp sig på ett alltför ”porrigt” sätt, utan man
hänvisar till att bilderna ska vara ”smakfulla”
och kanske konstnärliga. På så vis försöker man
borga för att bilderna inte ska ”sticka ut” på
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något sätt och därmed väcka oönskad uppmärk-
samhet. Detta är inget som märks i acceptans-
gruppen, men restriktivitetsgruppen och i syn-
nerhet förbehållsgruppen uttrycker det. Josefin
tror att hennes bilder är så smakfulla så att ingen
tar notis om vem som är på bilden. (Se även
avsnitten Erotiska eller pornografiska bilder, si-
dan 312 och Hur man vill uppfattas och bemötas
av andra, sidan 337). Mina menar att det inte
ger henne någonting om hon skulle bli foto-
graferad rakt mellan benen. ”Det vill jag inte.
Jag vill inte att någon ska ha sådana bilder av
mig. Jag får ju begränsa mig själv.” Alicia redo-
gör här för en liknande ståndpunkt:

”De gränser jag har idag är att jag enbart
visar upp mig på samma sätt som jag visar
mig offentligt om man ser mitt ansikte,
det vill säga alla topless-bilder är tagna på
offentliga stränder, då jag faktiskt alltid
solar så. Vem som helst kunde egentligen
ha tagit bilder på mig.”

Det tycks som att informanterna har utarbe-
tat tydliga kontrollstrategier och gränssättningar
för sin sexuella exponering. Ett tecken på att
gränssättningen fungerar är att ingen informant
bland dem som i synnerhet rör sig på de sexu-
ella exponeringssidorna anger att de har lagt ut
fler eller mer avklädda bilder för att andra med-
lemmar önskat det.  Det är viktigt för dem att
känna sig trygga på de sexuella exponerings-
webbplatserna, vilket främst sker genom att
man har möjligheten att vara anonym. Andra
medlemmar som rör sig på de sexuella expo-
neringswebbplatserna har inte tillgång till
några personuppgifter såvida man inte har valt
att lägga ut till exempel en e-postadress i sam-
band med sin profil. Överhuvudtaget uppger

informanterna att de är mycket restriktiva med
att ge ut sin e-postadress till andra personer. Det
krävs alltså ett aktivt beslut för att gå vidare från
webbplatsen till ett mer personligt samman-
hang.

För i synnerhet Robin är anonymiteten dock
ett svårare kapitel eftersom hon faktiskt träffar
sina betraktare ansikte mot ansikte. De möjlig-
heter hon tar upp för att sätta gränser är att hon
redan innan hon träffar sina betraktare försö-
ker bestämma exakt hur mötet ska gå till väga
och vad det ska innehålla – det vill säga vilken
typ av bilder de får lov att ta, om det är okej att
även röra henne något och vad tjänsterna kom-
mer att kosta. Robin har också fotograferats för
en amatörpornografisk tidning vid några till-
fällen. Här har hon dock valt att inte visa sitt
ansikte, vilket ligger i linje med de övriga infor-
manterna.

Erfarenheter och konsekvenser
av den sexuella exponeringen

Av informanterna är det de som exponerar sig
sexuellt för att bearbeta komplex som tycker att
det är svårt att sätta gränser. De som uttrycker
att de använder exponeringen som en påfyll-
nad av självförtroendet ser inga problem med
detta. ”Jag har alla möjligheter att sätta grän-
ser”, säger Alicia. ”Det finns inga krav på mig
alls, jag gör bara precis det jag har lust med.”
Flera av informanterna bland dessa har dock
tidigare erfarenheter som bidragit till att de har
upprättat de gränser de idag använder sig av.
Erfarenheterna innebär oftast att bilderna från
de sexuella exponeringswebbplatserna har
spridits utan samtycke och publicerats på por-
nografiska webbplatser. Mina kan idag tycka att
hennes ”röstraggande” gick överstyr, vilket
ökade risken för spridning:
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”När jag la ut så mycket bilder jag bara
kunde för att ragga röster, då gick det lite
för långt. I efterhand har jag ju hittat bil-
der på andra sexsajter. Andra personer har
hittat mig och kontaktat mig. Det är en
äldre man som har fotograferat mig, han
hittade några bilder och hade mejlkontakt
med administratörerna för sajten. De är
borta nu men finns kanske någon mer stans.
Man kan aldrig veta.”

Mina berättar även att Porrigts logga var syn-
lig på dessa bilder, sedan de hamnat i andra
sammanhang. Det är inte möjligt att spara bil-
der direkt från Porrigt, utan det krävs att man
använder sig av ”print screen”-funktionen på
datorn, vilket innebär en del arbete som någon
okänd person har ägnat sig åt. Idag är Mina mer
noggrann med vilka bilder hon lägger upp:

”Man fick sig en tankeställare, alltså jag
får ju skylla mig själv. Jag kan inte skylla
på någon annan för att det är ju jag som
lagt ut dem från första början, men de kom
i fel händer helt enkelt.”

Alicia har liknande erfarenheter. På frågan om
hon ser några risker med att bilderna kan
komma att finnas kvar framöver svarar hon att
det finns det absolut. Tidigare var hon inte alls
så noga med vad för slags bilder som publicera-
des och hon råkade ut för att de spred sig på
sidor som hon inte godkänt. Alicia menar att
hon lärde sig av sina misstag och idag är hon
inte rädd för att de bilder hon nu har publice-
rade ska komma att spridas. De som redan finns
ute går inte mycket att göra åt, anser hon. Hon
ångrar att hon inte var mer förutseende för vad
som skulle kunna inträffa. Även Margaretha har

varit med om att hennes bilder spridits till porr-
sidor. Margaretha har dock en annan infalls-
vinkel än Alicia när det gäller den erfarenhet
hon fått av det inträffade:

”Jag tror inte på begreppet ångra. Alltså,
jag ångrar ju inte att mina bilder blev
snodda. /…/ Det var inte mitt fel, jag kan
inte anklaga mig själv. Jag kunde ha valt
att lägga ut de bilderna men så känner jag
att jag kanske inte varit den jag är idag
om jag inte hade gjort det. Då kanske jag
hade haft en annan syn. Det gör jag fak-
tiskt inte.”

Margaretha anser att fördelarna har övervägt
nackdelarna. Hon uppfattar den sexuella expo-
neringen som en del av sin identitet (jämför
med att hon som de flesta andra socialiserats in
i den sexuella exponeringen) och en erfaren-
het som hon inte skulle vilja vara utan. Dock
ser hon risker med att bli stämplad som hor-
aktig om en kille skulle fatta intresse för henne:

”Det kan vara så att killar inte tycker om
det, för först kanske de tycker att det är
kul att titta på bilder på mitt underliv och
bli upphetsade. Men efter vi har haft sex
så kanske de inte tycker att det är lika kul.
Då kanske de tycker att jag lägger ut mig.”

Belinda uppger att en viktig anledning till att
hon inte vill uppfattas som sexig rör just risken
att uppfattas som lösaktig:

”Jag har mer självrespekt än så. Sen är jag
ingen som söker efter enbart sex. Jag ligger
inte med vem som helst. Jag har aldrig haft
en kk eller one night stand, bara förhål-
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landen. Jag har legat med tre stycken och
jag vill inte ha ett rykte om mig att jag ska
vara lättfotad.”

Informanterna talar annars sällan i klarspråk
om att de upplever risken att bli uppfattad som
en hora. Ändå så talar de indirekt om att de har
sådana farhågor, som här genom att bilderna
ska spridas eller att man motsätter sig en viss
typ av kommentarer (som vi ska se längre fram).
Både Margaretha och Alicia medger en oro in-
för vilka konsekvenser en spridning av bilderna
skulle få i till exempel ett arbetssammanhang.
Margaretha:

”Om man har en bild på sitt underliv och
den bilden skulle spridas på något sätt så
skulle folk få veta att det var mitt och så
skulle det vara svårt att neka. Jag såg på
vinjetterna någon gång att det hade hänt
något liknande. Den här tjejen fick ju ald-
rig någon anställning. Det var ju ingen
arbetsgivare som ville ha henne för hon
hade visat upp sig och sådana saker. Då
tänker jag att det skulle kunna hända mig
också.”

Återigen ser vi sammanhangets betydelse.
Avklädda bilder är accepterade på de sexuella
exponeringssidorna bland likasinnade, men
kommer de utanför sitt sammanhang finns ris-
ken för repressalier.

De informanter jag har intervjuat som upple-
ver olika kroppskomplex tycks ha svårare att
sätta gränser än de som uttrycker att de behöver
påfyllnad av självförtroendet. Det beror bland
annat på att kontexten där de exponerar sig sexu-
ellt är annorlunda. Vid det andra tillfället när
jag intervjuar Lina för att höra hur hon upplevt
en planerad fotosession berättar hon att hon

inte tyckte om bilderna och att hon var miss-
nöjd med hur kroppen såg ut. Hon ansåg också
att fotografen betedde sig oprofessionellt efter
det att bilderna blivit tagna. Han publicerade
bilder där man kunde se både Linas kropp och
ansikte på samma bild – precis det som hon
inte ville. Lina tar upp svårigheten när en an-
nan person är fotograf och har ett eget intresse
av bilderna. Dock kan hon tänka sig att bli foto-
graferad igen men här överväger hon att betala
för sina bilder, i stället för att fotografen ska
göra det och därmed styra intresset. På så sätt
får man större kontroll över sina bilder, menar
Lina.

Robin är den enda informanten som har låtit
tänja på sina gränser, i stället för att sätta upp
nya stramare regler utifrån de erfarenheter hon
har varit med om. Det rör sig dock inte om att
bilder blivit stulna och publicerats i otillåtna
sammanhang, utan hon stöter i stället på andra
risker när hon träffar sina betraktare. Robin var
mer noga med gränssättningen när hon mötte
sina första kunder än vad hon varit på senare
tid. Hon säger att ”hon är en människa och
inte gjord av glas”. ”Jag går ju inte sönder bara
för att de tar på mig”, menar hon. Jag undrar
här om det är okej att kunderna ”kladdar” på
henne:

”Beroende på vad det är för person … En
man 50 plus som kommer i sunkiga klä-
der, luktar illa och uppenbarligen är rik-
tigt kåt och bara tar för sig … Nja, jag
uppskattar det väl inte precis. En fräsch
man runt 30, som luktar fräscht och ändå
är försiktig och frågar om han får känna
på brösten eller liknande. Ja, då kan det
vara okej. De som frågar är oftast de per-
soner som det faktiskt känns okej med att
de tar på mig. Inte för att de frågar utan
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för att den ’kategorin’ människor är be-
skedligare, enligt mitt tycke. /…/ Ibland
är det medelålders män som kladdar på en
och man vill bara skrubba och skrubba sin
kropp efteråt … Man vädrar genom hela
lägenheten, då hans hemska andedräkt luk-
tar … /…/ Då kan jag tänka att det är ett
jobb, jag gör det för pengarna.”

Det Robin beskriver här är att personen ringar
in sammanhanget, främst kanske utifrån sin
ålder. Är det en yngre man som hon träffar lik-
nar det mer ett autentiskt förhållande, till skill-
nad från om det är en man ”50 plus” hon mö-
ter. Då rör det sig i stället om ett prostitutions-
liknande förhållande. Robin uppfattar också sin
verksamhet som ett arbete. Det som hon anser
är svårast är just att hålla gränserna mellan pri-
vatliv och jobb tydliga. Hon berättar här om
när det ”blev mer seriöst med en kund”, som
hon uttrycker det. Efter att ha haft en ”ganska
tät kontakt” fick Robin problem med hundvakt:

”Jag kontaktade Magnus, som han heter,
och frågade om han kunde tänka sig att
vara hundvakt i utbyte mot att träffa mig
fler gånger. Visst kunde han det, vi sa ald-
rig hur många. Vi träffades efter det utan
att blanda in pengar och fattade tycke för
varandra. Det varade nästan i ett år, men
rann ut i sanden när det hela tiden var jag
som fick ta initiativet till att ses och han
för fjärde gången ställde in en planerad
träff med kort varsel. Det var offentliga
träffar. På nåt sätt ville han bara ha mig i
hemlighet och jag fick aldrig träffa hans
son som är åtta år.”

Robin klargör genom detta exempel hur svårt
det är när rollerna mellan henne och kunden
inte är tydliga. Kanske denna man betraktade
henne som prostituerad och därmed inte ville
blanda in henne i sitt liv. Vid några tillfällen
har Robin också sålt sex (samlag) och när det
har varit med en kille som är bekant med
henne i vardagen har det blivit problematiskt. I
detta fall hade hon sex med en kille som var på
samma arbetsplats som en bekant till Robin.
Det var en kille som Robin själv var intresserad
av och tyckte var attraktiv. Robin tar upp detta
som ett exempel på vad hon ångrar:

”Han skrev till mig på en av sajterna att
han hade tittat på mig i smyg och tyckte
jag var fin. Vi hade en gemensam bekant,
och så vidare. Till slut kom det fram att
det var han och vi bestämde oss för att ses.
Vi hade sex. Efteråt sa han; ’Du säger inte
det här till nån, va?!’ och räckte fram en
femhundring. Jag skulle inte ha sagt något
om han låtsades som om ingenting hade
hänt. Men när han började undvika mig
och behandla mig som luft valde jag att ta
upp det med Tuva.”

Därefter pratade Robin med sin bekant, det
vill säga hans kollega, som känner till att Robin
exponerar sig sexuellt mot pengar. Dock väg-
rade hon att tro på att Robin talade sanning om
sexköpet utan valde att tro på sin kollega i stäl-
let; ”Han skulle ju aldrig göra något sådant!”
Vid tillfället för intervjun överväger Robin att
polisanmäla händelsen, men är osäker:

”Anledningen till att jag inte vill anmäla
är för att det känns dumt att lämna ut sig
själv … Det är ju ingen våldtäkt det hand-
lar om.”
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Robin visar återigen hur svårt hon tycker att
det är att skilja på en privat relation och en kund-
relation. För mannen hon hade sex med rörde
det sig uppenbarligen om en kundrelation.
Robins möten med de här männen har också
bidragit till att hon misstänkliggör andra män.
På frågan om hon vill bilda familj svarar hon
att hon gärna vill ha barn men är tveksam till
om hon vill ha en man. Eftersom hon kommit
underfund med att gifta män bedrar sina fruar
efter att de fött barn för att de inte är lika intres-
serade av sex, så funderar hon på möjligheten
att inseminera och leva själv med barnet.
Robins tro på män har alltså ställts på kant ge-
nom den verksamhet som hon ägnar sig åt.
Men trots dessa uppenbara nackdelar menar
Robin att hon hade mått sämre om hon inte
hade exponerat sig sexuellt. Fördelarna är större,
anser hon. Hon tjänar pengar och hon får upp-
skattning för sin kropp som hon behöver få
bekräftelse för.

Catarina tillhör också de informanter som
upplever kroppskomplex och tycker att det är
svårt att sätta gränser. För hennes del är det hel-
ler inte bilderna i sig som bidrar till svårighe-
ten, utan hon använder dessa för att skaffa sig
sexmöten och det är just dessa som är bekym-
ret. När hon är berusad ägnar hon sig åt att ragga
killar på nätet. Hon säger att hon förlorar alla
sina gränser när hon druckit och kan träffa nå-
gon som ”känns bra för stunden”. Det kan vara
någon hon ”egentligen inte vill träffa”. Det är
inte ovanligt att hon njuter under det att hon
har sex men efteråt kan hon få ångest. Det stora
problemet för Catarina är att hon sätter så olika
gränser beroende på om hon är nykter eller
onykter. Det blir en stor diskrepans häremel-
lan och Catarina har svårt att få ihop de två
delarna i sitt liv, vilket också resulterar i ångest.

Jag blir förvirrad under intervjun och har svårt
att förstå Catarina:

”Pernilla: Har du fler exempel på hur du
sätter gränser och hur du tänker kring
gränser?
Catarina: Killen måste ha något som till-
talar mig, antingen se bra ut eller verka
bra i sängen. Jag vill bli charmad, det ska
kännas bra … En kommentar om hur
gärna någon vill träffa mig resulterar bara
i ignorans. Det är viktigt att jag får den
uppmärksamhet jag förtjänar (jag är ex-
tremt självgod och är min egen gud).
Pernilla: Jag tycker att vi kommer in på
något som är väldigt intressant. Här upp-
ger du ju klara gränser och du är tydlig!
Det talar lite emot det vi har pratat om
tidigare. Vad säger du om det?
Catarina: Gränserna finns inte när jag är
onykter.”

Enligt Catarina sker dessa möten för att hon
genom ständigt nya relationer vill ha bekräf-
telse för sin kropp, men hon känner att hon
skulle kunna bli stämplad av sin omgivning.
Hennes vänner vet idag inte om att hennes sex-
liv ser ut på det sättet. Hon menar att de aldrig
skulle acceptera det, utan de skulle uppfatta
henne som lösaktig. Catarina skulle inte heller
vilja berätta varför, att hon söker bekräftelse,
eftersom hon inte vill uppfattas som svag av
sina kamrater. För Catarina är det uppenbart
att hennes drickande är ett problem och risken
finns att hon utsätter sig för faror när hon är
onykter i samband med att hon möter killar.
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Anhörigas inflytande
De som beskriver omgivningen och anhöriga
som problematiska när det gäller deras sexu-
ella exponering är i synnerhet Robin och Lina.
Robin beskriver att hon har haft mycket pro-
blem i relationen med sin mamma sedan hon
blev tonåring, men relationen försämrades ra-
dikalt när Robins mamma av en slump fick veta
att hon exponerade sig sexuellt för män:

”Hon uppmärksammade att jag hade mer
pengar än vad jag borde ha haft. Att jag
ofta kom hem med nya kläder, smycken,
smink, med mera. En kille som fotat mig
med kläder på, ett halvår innan, tog kon-
takt med min mamma för att tala om att
jag var ute på hal is. Mamma gjorde då en
polisanmälan mot honom och trodde att
han hade fotat mig. Jag vägrade samar-
beta med henne.”

På frågan om Robin själv tyckte att hon var på
hal is så svarar hon att hon hade läget under
kontroll och dessutom tjänade hon egna pengar.
Hennes mamma reagerade också mycket starkt
på det Robin ägnade sig åt:

”Hon tyckte att det var äckligt att ha en
hora som hon uttryckte det, boendes i
samma hus som resten av familjen, att det
var en skam. Och hon kunde inte förstå
hur jag kunde bära kläder som jag köpt för
de pengarna.”

Robin är en av få informanter som uppger att
hon uttryckligen blivit kallad för hora för att
hon exponerar sig sexuellt och i det här fallet av
en nära anhörig. Övriga informanter ger sna-
rare en antydan av att man är rädd att bli be-
traktad som hora. Annelies före detta pojkvän
tyckte inte att hon skulle lägga ut bilder när de
hade sex, eftersom han inte ville att hon skulle
visa upp sig för andra killar. För Linas del är det
också pojkvännen som bromsar henne att ta
mer ”vågade foton” som hon uttrycker det. Han
tycker att hon är besatt av att bli fotograferad.
När jag intervjuar henne är förhållandet mel-
lan dem dåligt. Lina tycker inte att han bryr sig
om hennes motiv för att bli fotograferad, hon
menar att han inte vill förstå henne.

Övriga informanter uppger att föräldrar och
andra anhöriga sällan känner till att man äg-
nar sig åt sexuell exponering, såvida det inte rör
sig om en partner eller vänner. Alicia menar
till exempel att hennes pojkvänner aldrig har
haft någon stark åsikt i frågan, medan föräld-
rarna inte har med hennes privata sexliv att göra.
Margarethas föräldrar känner dock till att hon
exponerar sig:

”Det går ju på nyheterna och de vet att jag
är medlem på en sida som heter Porrigt.
Pappa har väl mest sagt till mig att ’Så
länge du inte visar ansiktet så är det väl
ok.’ ’Var försiktig’, det är det enda han
säger, medan mamma tycker att det är gan-
ska hemskt och inte är så pigg på att prata
om sånt.”

Margaretha beskriver sin pappa som ”öppen”
när det gäller sexualitet medan hon menar att
hennes mamma inte kan förstå hur man kan
visa upp sig eller hur man kan ha en kk.
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Egna eller publicerade bilder?
Informanterna är noga med vilka bilder de pu-
blicerar på internet. Några beskriver att de bil-
der man tar tillsammans med en partner kan
vara mer pornografiska än de man publicerar
på internet. Mina säger till exempel att en pojk-
vän gärna hade kunnat ta bilder av henne i sexu-
ella situationer. ”För mig skulle en fotosession
kunna vara ett förspel”, säger hon. De bilderna
skulle dock inte läggas ut på nätet. Sanne reso-
nerar här kring i vilka sammanhang och vilka
bilder hon kan visa upp:

”Jag kan tycka att det är helt okej att visa
mina bröst. Jag har valt att hålla för hän-
derna. Men om jag skulle få bilder på mina
bröst, så skulle jag möjligtvis skicka dem
om man har ett utbyte av sexuella bilder
eller så. Och då väljer jag att skicka dem.
Jag skulle nog inte lägga ut dem. Möjligt-
vis som VIP-bilder på Porrigt då. Då kan
man välja vem som ska se dem. Men sen
har man egna bilder, mobilbilder. /…/ Vi-
sar sin pojkvän via sms eller sådär.”

Vi ser åter att anonymiteten spelar roll för hur
man väljer att exponera sig. Ju mer privat sam-
manhanget är, desto mer acceptabelt att expo-
nera sig. Annelie som tidigare har lagt ut sexu-
ellt explicita bilder har fortfarande sådana bil-
der, men numera ligger de på datorn. Hon ut-
trycker att hon själv ”bara vill ha dem” och de
kommer inte att hamna i andra sammanhang.
Något som också framkommer i intervjuerna
är att man måste vara i en trygg situation när
fotografierna tas. En trygg situation under foto-
graferingen verkar också påverka villigheten att
lägga ut bilderna på nätet.

Karriär utifrån den
sexuella exponeringen?

Begreppet karriär kan ha något olika betydel-
ser. Det kan röra sig om en yrkeskarriär, men i
detta sammanhang går det även att använda
ordet utifrån kontinuumet över sexuell expo-
nering, som jag tidigare redovisat. När det gäl-
ler den första betydelsen så finns det flera
informanter som har provat på att bli fotogra-
ferade i studio, några mot betalning och några
utan. Det är inte ovanligt att man har kamrater
som är fotografer eller som har tillgång till stu-
dio. Sanne menar att det var speciellt att be-
finna sig i den miljön; ”Man kände sig mycket
uppskattad”, som hon uttrycker det. En karriär
i detta sammanhang skulle också kunna vara
att man blir känd som modell, men det är dock
ingen av informanterna som uttrycker en så-
dan önskan. Dock har Mina sin egen klubb på
QX där hon visar upp sig sexuellt. Den har ett
par hundra medlemmar och dessa betalar Mi-
nas VIP-medlemskap. Med ett så stort antal
medlemmar har Mina uppnått en viss status
inom webbplatsen.

Frågan om man kan tänka sig att visa upp sig
i mer pornografiska sammanhang aktualiserar
den andra betydelsen av begreppet karriär. Här
uppger informanterna att de är nöjda med de
arenor som de befinner sig på och ingen kan
tänka sig att ”gå längre” än vad de redan gjort.
Det finns dock två undantag från detta. Det är
Sanne och Alicia som skulle kunna tänka sig
att ägna sig åt professionell striptease. Sanne
säger:

”Att lära sig använda strippstång skulle vara
himla kul! Det skulle jag nog vilja göra.
Det är också lite såhär performance och
det är scenskräck liksom. Ja, det skulle jag
vilja göra!”
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Sanne sammankopplar striptease med tea-
terns värld, och inte med pornografi:

”Det är häftigt, erotiskt. Så som det funkar
i Sverige … Man får inte gå upp och ta på
någon på scen, utan du kan bara leka. Du
är i fokus, du är i centrum. Det är du som
förmedlar och du gör det erotiskt. Jag tycker
att det är … Det behöver inte vara porr,
beroende på vilket sätt du gör det, men
väldigt erotiskt.”

Hon antyder även här att man kan få bekräf-
telse och ha kontroll, något som vi känner igen
från informanterna i övriga sexuella exponer-
ingssituationer. Även Alicia ser en lockelse med
att ägna sig åt striptease, vilket hon menar bott-
nar i att det är ”kul att få uppmärksamhet”. Hon
berättar också att dans är hennes största intresse
och det skulle hon kunna få utlopp för genom
striptease.

Karriär i förhållande till kontinuumet hänvi-
sar även till om man har lämnat den sexuella
exponeringen. Det är enbart Annelie som me-
nar att hon har gjort det. Övriga informanter
har snarare skärpt sina gränssättningar. Anne-
lie uppger att det var hennes eget beslut att ta
bort de sexuellt explicita bilderna:

”Jag vet inte riktigt varför. Jag vet inte.
Det var inte roligt bara. Jag ville inte att
någon skulle se. Så tycker jag fortfarande.”

Hon ångrar idag ingenting av det hon har gjort
men hon uppger att hon har mognat och lärt
sig mycket:

”Jag har vuxit upp på det sätt att jag inte
behöver den bekräftelsen längre. Jag tycker
att jag har lärt mig vem jag är och hur jag
ser ut.”

Jämförelse med killarna
För killarna är möjligheten att vara anonym
den viktigaste kontrollstrategin. Samtliga
informanter som visar könet har bilderna i en
privat mapp och låser bara upp den för de med-
lemmar de själva önskar. Om man har valt att
ha ansikte och kön på samma bild varierar
mellan informanterna. Sigge och jag diskute-
rar frågan:

”Pernilla: Visar du ditt ansikte på någon
av bilderna?
Sigge: Nej … å det kommer aldrig hända.
Pernilla: Okej, hur tänker du då?
Sigge: Nej men vill inte att folk ska för-
knippa bilderna med ett ansikte ... vill inte
bli igenkänd.
Pernilla: Jag förstår. Vad skulle det kunna
leda till om du blir igenkänd?
Sigge: Nej men de skulle nog kunna bli en
pinsam situation. syskon och släktingar som
kanske sett bilderna.”

Mattias menar i stället att det är en slump att
ansikte och kön är på olika bilder. Han menar
att ingen skulle kunna bevisa att det är han på
bilderna, men det skulle inte göra något om
kön och ansikte hamnade på samma bilder på
Klubb6:

”Precis som deras slogan säger ’hemliga
klubben’ så är det lite så, en skyddad värld
dit man kan fly om man har tråkigt.”

Sammanhanget är alltså viktigt. På Klubb6
tycker han inte att det är viktigt att sätta gränser,
såvida man är vuxen och han tycker att det är
passande med sexuella bilder:
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”På en sida som Klubb6 känns det natur-
ligt. En nakenbild hör inte riktigt hemma
till exempel på Bilddagboken.se.”

Andreas har ansikte och kön på samma bild,
men de ligger i en privat mapp. Han visar bara
privata bilder för den som också visar honom
sina. Det är en kontrollstrategi från informant-
ernas sida att visa bilderna för varandra samti-
digt. Då gör man det på lika villkor med den
andra parten. Stefan menar att det är sällan han
visar de privata bilderna. Han anser att det är
viktigt att det ska kännas bra att göra det. På
frågan om vad som ska till för att det ska kän-
nas bra svarar han:

”Mest att jag kommar (kommenterar) på
personens press (presentation), bilder och
pratar lite med dem. Sen så får magkänslan
säga resten.”

Han var tidigare inte så noga med vem han
visade bilderna för. Han började dock känna
sig illa till mods och skärpte därefter sina grän-
ser. Han kan inte förklara riktigt varför han
kände så. Samma sak har Björn gjort. Han tog
bort sina bilder från Klubb6 och han vill idag
bara visa sig i webbkamera eller via mobiltele-
fon, men uppger framför allt att det är mer per-
sonligt – inte att han känt något obehag.

En stor skillnad mellan tjejerna och killarna
är att åtminstone några av killarna inte vet ex-
akt hurdana bilder de har publicerat, medan
alla tjejerna har absolut kontroll. Johannes bild
har till exempel legat ute på Porrigast i flera år,
medan han själv hade glömt bort det.

Killarna uppger inte heller som tjejerna gör
att bilderna har spridits till andra pornografiska
sammanhang. Ingen av informanterna anger

att det är svårt att sätta gränser för att lägga ut
bilder och ingen menar att de ångrar något de
gjort. Hans uppger till exempel att han sätter
sina egna gränser och han lägger inte ut de bil-
der som inte känns rätt. Andreas menar att han
inte funderat i termer av gränssättning efter-
som han endast publicerar sådana bilder som
han känner för. Han säger att det bara är ”nor-
mala saker” och därmed behöver han inte oroa
sig så mycket.

Någon som exponerar sig på ett sätt som kan
uppfattas som avvikande är Paul som blir sexu-
ellt dominerad av kvinnor. Han menar att kvin-
norna vill se allt konstigare saker efter hand.
Han uppger till exempel att han har kissat sig
själv i munnen och smakat på sperman utifrån
deras önskemål. Paul menar att han inte har
gjort något än så länge som han inte själv tycker
om. Han tänder på att bli dominerad. Men han
har vissa gränser som han är tydlig med att ange
redan från början i en kontakt. Avföring och
sådant som ger märken på kroppen är inte till-
låtet. Paul uppger för övrigt att han har full kon-
troll över situationen, även om syftet är att kvin-
norna ska uppleva att de har kontroll.

Max tror att alla kan ställa upp på att bli foto-
graferade i sexuella situationer om ”tillfället
bjuds och stämningen är rätt”, som han ut-
trycker det. Men han anser att det är mycket
viktigt att man sedan är överens om vad som
ska ske med bilderna. Tillit och förtroende är
nyckelord för honom:

”Det där måste man komma överens om,
så man inte skickar iväg bilderna till allt
och alla. Nästan alla bilder jag har i den
kategorin, det är bilder som vi har tagit
själva, som man visar de närmsta. De läm-
nar inte den här datorn. Sen kommer det
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här; ’Du, jag tänkte lägga ut den här på
nätet. Är det okej med dig?’ Det är jätte-
viktigt. Hade det börjat dyka upp bilder
som inte jag vill att alla ska se, då hade jag
blivit lite arg. Det utgår jag från att de
också blir. Tillit och förtroende, det är sånt
som är så jävla enkelt att förstöra.”

Max kan inte enbart tänka på sig själv, som är
fallet för de andra informanterna som publice-
rar bilder. För Max del är omsorgen över den
andra inblandade parten minst lika viktig ef-
tersom det inte enbart handlar om ens eget väl-
mående. Han berättar här hur det kan vara när
kameran är med vid de sexuella sammanhangen
för första gången. Han är medveten om att det
kan kännas osäkert att bli fotograferad:

”Första gången, då är det alltid lite ner-
vöst, man vet inte vad som händer. Det är
som att bli av med oskulden, liksom. Tänk
om den människan gör det och det, lik-
som. Nästa gång blir det mer avslappnat.
Då vet man det, han kommer inte göra så.
Så man litar på mig, förtroende och sånt.”

Som framgått tidigare är flera av informanter-
na intresserade av att få sexträffar genom webb-
platserna. Också då menar informanterna att
de är noggranna med att det ska kännas bra.
Johannes beskriver här exakt hur det går till
om han ska träffa någon:

”Jag måste ha pratat med personen ett bra
tag. Det ska då vara först på själva sidan,
sen via msn och webcam så jag vet att per-
sonen på bilderna är den person den utger
sig för att vara. Sen via telefon och sedan
irl.”

De flesta killarna uppger inte att det finns några
nackdelar med att exponera sig sexuellt. Det här
är en kontrast mot tjejerna, som uppger att bil-
der har blivit stulna och förflyttade till porno-
grafiska sammanhang, och de känner av en sexu-
ell stigmatisering som saknar motstycke hos
killarna. Den enda som uttrycker det är Paul.
Han vill inte att vänner eller anhöriga ska få
veta att han blir dominerad av kvinnor. Han
har inte berättat detta för någon i sin närhet
och kan inte heller tänka sig att göra det. Paul
är rädd att vännerna ska tycka att det är äckligt
och därmed få en annan syn på honom, vilket
skulle kunna leda till att de tar avstånd. Han är
den enda av informanterna som är tydlig på
den punkten. Anton uppger däremot att hans
föräldrar säkerligen vet att han visar upp sig sexu-
ellt och Hans förklarar sitt förhållande till vän-
nerna enligt följande:

”Jag skäms inte direkt. Många polare har
sett mig på några sidor men det inget jag
har brytt mig om. Sex är så naturligt ändå.
/…/ Det har inte ändrat något, lite skratt
och ’Ja, det är så du är’.”

När det gäller karriärer för killarnas del så
uppger några av killarna att de tycker om ama-
törpornografi och gärna skulle medverka i så-
dana filmer, dock inte i den kommersiella por-
nografin. På så sätt skulle de förflytta sig några
steg åt höger längs kontinuumet över sexuell
exponering. (Jämför med tjejerna som är in-
tresserade av striptease.) Hans är undantaget,
som faktiskt har varit nära en filminspelning
inom den kommersiella pornografin. Han kon-
taktades för en provinspelning men vid det till-
fället låg han sjuk i hög feber och skulle inte
hinna bli frisk till tidpunkten för inspelningen.
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Men idag håller Hans i stället på att sluta med
att ägna sig åt sexuell exponering eftersom han
idag har sambo och ska bli pappa:

”Jag har börjat slå mig till ro nu, jag läg-
ger inte upp några nya bilder och jag har
tagit bort många bilder. /…/ Jag kommer
nog inte att fortsätta för evigt. Kanske bör-
jar för fullt igen om jag någonsin blir singel
igen, men just nu tonas det sakta ner.”

Jämför här med Annelie bland tjejerna som
menar att hon har mognat och inte har samma
behov av att exponera sig sexuellt.

Hur man vill uppfattas
och bemötas av andra

Jag har poängterat att sammanhanget har stor
betydelse för hur den sexuella exponeringen
kommer att uppfattas. Detta avsnitt kommer
att konstatera att det inte är så enkelt som att
arenan bestämmer vad som är acceptabelt. In-
tervjuerna visar att det pågår ständiga förhand-
lingar om hur man bäst ska framstå på de sexu-
ella exponeringssidorna och om hur man vill
uppfattas av andra medlemmar. Emellanåt rör
det sig om ganska hetsiga diskussioner både
mellan könen och mellan tjejer. Det är helt
uppenbart att man inte är överens om vad inne-
hållet på de sexuella exponeringssidorna ska
bestå av. Samtidigt är det dock ett mönster bland
informanterna att deras egna ståndpunkter
framstår som motsägelsefulla. Hos några, till
exempel Margaretha och Mina, är ambivalensen
mycket påtaglig medan den inte är fullt så tyd-
lig hos andra. Vi ska titta närmare på hur den
här ambivalensen kan gestalta sig.

Killars kommentarer
Då jag intervjuar Margaretha är hon mycket
upprörd över hur killar kommenterar hennes
bilder på Porrigt. Hon uppskattar inte när killar
kommer med ”skamliga kommentarer” och
”vulgära förslag”. Hon menar att hon inte ska
behöva höra vad som helst. Typiska sådana
kommentarer och förslag är av pornografiskt
slag. Margaretha beskriver här hur hon käm-
par för sin värdighet:

”Om de skriver; ’Justa pattar! Ska vi
knulla?’ och jag säger ’Glöm det!’ så tycker
inte jag att de har rätt att säga att jag är
en billig hora. Då har de ju ändå fått sitt
svar. För att jag tycker att det de skrev var
skamligt och de tycker inte om mitt svar.
De kanske tycker att mitt svar var otrevligt
men det tycker jag att de förtjänar. Jag för-
står inte hur de tänker, för att jag är inte
sån. Jag blir inte tänd på att de skriver så,
men om de skriver; ‘Ja, vad fin du är!’
och ‘Hur är det med dig?’, något fint, så
blir det mer ett intresse i det hela.”

Det Margaretha eftersträvar verkar vara mer
personlig respons än vad de pornografiska om-
dömena kan bistå med. Hon känner sig kränkt
av att bli kallad för en billig hora, vilket inte är
på det sätt som hon önskar framstå med sina
bilder. Men samtidigt blir Margarethas egen
position och krav motsägelsefulla när hon
mycket bestämt uttrycker hur man lämpligen
ska föra sig på Porrigt:

”Går man in på Porrigt, då är man por-
rig. När man går ut därifrån kan man
vara den anonyma vardagliga människan
man är i vanliga fall.”
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Margaretha uppger här att hon accepterar en
del av den pornografiska kontexten, men hon
kan inte godta det pornografiska språkbruk som
enligt en del andra användare också ingår i ett
sådant sammanhang. Därför uppkommer en
kontrovers och en förhandling om vad som ska
ingå i begreppet porrigt. Hon är å ena sidan
upprörd över medlemmar som påpekar att det
äckligt när folk lägger ut bilder på sina könsor-
gan eller bröst; ”Det tycker jag är ganska fjantigt
med tanke på att det heter Porrigt.” Hon vill
därmed poängtera att namnet på sidan säger
vad den står för. Å andra sidan vill hon inte
själv uppfattas som porrig eftersom hon riske-
rar att få porriga kommentarer.

Det är inte bara Margaretha som uttrycker en
ambivalens inför vad som är porrigt och vad
sidan ska innehålla. Som tidigare observerats
så anser flera av informanterna att bilderna kan
vara sexiga, men de får inte vara porr. Här blir
förbehållsgruppen och restriktivitetsgruppen
tydliga, medan acceptansgruppen inte har några
starka åsikter. Bilderna ska vara smakfulla,
rentav konstnärliga. För Sanne är det viktigt att
bilderna är fina och det får gärna vara ”foto-
konst”, som hon uttrycker det. Även hon efter-
strävar det personliga, och det som eventuellt
kan uppfattas som pornografiskt får inte ligga i
framkanten av hennes profil:

”Jag har flyttat dem längst ner på min sida
med bilder. För jag tycker det första man
ska se bör vara något mer personligt än en
kroppsdel på Porrigt i alla fall.”

De kommentarer hon önskar få är inte heller
de pornografiska, de opersonliga. Hon anser att
sådana kommentarer är objektifierande och de
tänder henne inte heller sexuellt:

”Att liksom ’Gud, vilka stora bröst du har!’
eller ’De där skulle jag vilja lägga mitt kön
mellan!’. Alltså, direkta anspelningar på
sex.”

Vad hon skulle vilja höra går mer i erotiska
(personliga?) ordalag:

”Jag har haft någon kommentar där det
var en kille som uttryckte sig erotiskt. /…/
Det var lite mer att; ’Jag skulle vilja un-
dersöka din kropp med mina händer’ el-
ler … Den sorten! Det ligger lite mystik
över det. Det ligger erotik. Alltså, vad ska
man säga? Om någon tar på ens kropp så
blir man ju upprymd!”

Det pornografiska beskrivs härmed som allt-
för rättframt eftersom det har förlorat sin ”my-
stik”. Man kan dock tänka sig att det även finns
något annat som kan ligga bakom informant-
ernas uppenbara önskan att bli betraktade som
personer med värdighet – nämligen risken att
bli stämplade som lättfotade och horaktiga. I
Minas fall blir det också tydligt att hon känner
sig nedvärderad av killars kommentarer. Hon
diskuterade med en väninna häromdagen just
att man måste lämna någonting åt fantasin i
sina bilder och inte visa upp allting i minsta
detalj (som i pornografin). Dock har hon själv
haft bilder med tydligt pornografiskt tema (på
Porrigt) men inte fått de reaktioner hon hop-
pats på:
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”Mina: Såg du skolflickebilden jag hade?
Jag hade en bild, jag hade skolflickekläder
på mig och då var det killar som kunde
kommentera: ‘Kom och lägg dig i mitt knä
så ska du få smisk!’ Riktigt sexuella kom-
mentarer! ’Hitta på något roligt och skriv!’
Pernilla: Vad hade du hoppats på att få för
kommentarer?
Mina: ‘Vilken rolig fotoidé!’ ´Vilken ge-
nomtänkt bild!’ Något som inte bara är;
‘Hej, vad snygg du är, ska vi knulla?’ ”

Här nämner Mina den konstnärliga ambitio-
nen med bilderna och att den betraktande par-
ten helt har missuppfattat syftet med bilden.
Som intervjuerna visar kan det bli problema-
tiskt att befinna sig i ett sammanhang som av
en del användare tolkas som absolut pornogra-
fiskt, om man inte själv gör det. Det går inte
heller att styra betraktarens fokus eller inten-
tion med att titta på bilderna, något som en del
av informanterna önskar göra för att försäkra
sin värdighet.

Här blir det också problematiskt för restrik-
tivitetsgruppen, eftersom de är mycket spar-
samma i sina sexuella uttryck men de facto är
exponerade på webbplatser med namn som
Porrigt och Klubb6. Josefin har till exempel en
bild där hon är fotograferad naken bakifrån med
svart kuliss som bakgrundsbild på datorn. Alla i
familjen har sett den och tycker att den är fin.
Vad händer med samma bild när den är publi-
cerad på Porrigt? Det kan vara svårt för andra
medlemmar att tolka hennes avsikt med bil-
den och med medlemskapet. Josefin förstår inte
hur man kan lägga upp bilder på könsorgan.
Hon tycker att det är äckligt, men även oper-
sonligt:

”Pratar jag med någon och blir intresse-
rad av att veta vad det är för någon jag
pratar med blir jag lite besviken om det
bara finns en bild och personen jag pratar
med visar sig vara en kuk. /…/ Man blir
besviken. /…/ Han känns ju oseriös och
misstänksam direkt.”

Så här långt har andra medlemmar och deras
kommentarer mest handlat om killar och män.
Mina menar att det är ovanligt att man får kom-
mentarer från tjejer. ”Två, tre kommentarer på
hundra, om ens det tjejer är mer de som besva-
rar och klickar in på dem som skrivit någon-
ting”. Däremot uppger Annelie att tjejer ofta ger
kommentarer i stil med ”Vilken fin tröja!” el-
ler ”Vilket fint smink du hade!”. De personer
som hon har fortsatta kontakter med är dock
killar.

Andras bilder
Genom att förhålla sig till andras bilder blir
ens egen position i sammanhanget tydliggjord.
Informanterna uttrycker sig inte på detta sätt
men de har många gånger klara uppfattningar
om hur medlemmar bör, eller framförallt hur
medlemmar inte bör framställa sig. Informanter-
na berättar att de gärna klickar runt och tittar
på andras bilder. Margaretha liknar det vid att
komma in i en annan värld:

”Jag tycker om att titta på bilder. Jag tycker
om att titta på fina kroppar och fina
snoppar, liksom. Det är kul att titta på.
Det är inget man slår upp i en tidning
direkt hur som helst och ser, om det inte
är en porrtidning förstås. Det är ingen-
ting man ser på tv heller. Då sitter man
där och drömmer sig bort …”
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Hon berättar att hon, trots att hon betecknar
sig som heterosexuell, hellre tittar på tjejernas
sidor på Porrigt. Tjejerna har ansiktsuttryck som
säger något och ett kroppsspråk som gör en mer
intresserad:

”Tjejer har ju mer att visa, pornografiskt,
eller sådär sexigt. En tjej som svankar, det
är ju sexigt, och sådana saker, eller putar
med läpparna. /…/ Killar har två sorters
bilder – antingen är det på deras kuk eller
så är det på deras mage, oftast. De är
bara … tråkiga, faktiskt.”

Och detta är ett mönster. Flera av tjejerna upp-
ger att de lika gärna eller hellre tittar på tjejers
profiler och bilder än på killars. Sanne menar
att tjejer har fler sätt att visa upp sig sexuellt på
och Annelie (heterosexuell) understryker på
liknande sätt:

”Det är nog faktiskt tjejerna som är roli-
gast att titta på då. En karl har jag sett
förut och de ser ju precis likadana ut, men
en tjej kan se väldigt olika ut. Det tycker
jag är jätteroligt att titta på. Dessutom är
tjejer mycket finare än karlar är.”

Hälften av informanterna i studien betecknar
sig dessutom som bisexuella, vilket förmodli-
gen går hand i hand med att man tycker om att
titta på tjejer. Annelie menar också att man jäm-
för sig med andra tjejer när man tittar på deras
bilder. På liknande sätt passar Mina också på att
hämta inspiration och idéer från andra tjejers
sidor, som hon sedan kan använda sig av när
hon själv blir fotograferad. Margaretha tar upp
en annan fördel med att röra sig på tjejers si-
dor:

”Går jag in på en tjejs sida, man kan ju se
när folk har varit inne på ens sida. En tjej
skriver oftast inte tillbaka. Det blir ju som
att man lämnar ett fotspår då. Går du in
på en killes sida så blir det direkt; ’Hej
sötnos! Varför var du på min sida utan att
skriva hej?’ Det är kanske inte alltid det
man vill. Man kanske bara vill titta och
kolla runt lite på folk. Då är det ju roli-
gare att kolla på tjejer för då får man lik-
som vara ifred känns det som.”

Detta motstånd mot killars objektifierande
kommentarer ställs på sin spets genom att man
undviker att titta på killars bilder. Margaretha
kan inte räkna med att vara ”ifred” från killar-
na om hon surfar in på deras profiler. Ett sådant
förhållningssätt blir ambivalent, eftersom Mar-
garetha samtidigt söker bekräftelse av killar ge-
nom att visa upp sina bilder.

Sanne gör här en analys av vilka bilder som
hamnar på Porrigts ”porrigast-lista”. Hon visar
att det råder olika förutsättningar mellan kö-
nen för att placera sig på denna:

”Jag blir lite upprörd. Om man går in på
den här ’porrigast’, listan där man kan
rösta. Så ser man vilka som fått flest po-
äng. Av killarna så handlar det om några
hundra, av tjejerna så handlar det om flera
tusen. /…/ Killar som ligger högt i topp
behöver inte visa könsorgan. Det räcker
med att de visar rumpan eller så, så kan de
få mycket röster, medan tjejer måste visa
mer. /…/Medan tjejer väljer att ha med
kön, bröst och ansikte, och sen bilder när
man har sex. Eller om en tjej har en bild
på när man suger av någon. Det tycker jag
är mycket vanligare hos tjejer, för att det
känns som att det förväntas mer av tjejer.”
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Samtidigt säger hon att hon blir glad när tjejer
som inte är särskilt avklädda hamnar på porri-
gast-listan. Återigen ser vi glappet mellan det
pornografiska och det personliga. För tjejernas
del tycks det alltså som att det är det pornogra-
fiska som placerar tjejerna på topplistan, medan
det för killarnas del inte verkar finnas ett så-
dant bedömningskriterium.

Informanterna har också åsikter om andras
bilder och om hur man inte ”får” framställa sig
i bild och ord. Man reagerar när andra tjejer
följer det pornografiska scriptet till punkt och
pricka. Margaretha är också mycket upprörd
över en tjej som har skolflicksmundering på
sina bilder, ett populärt pornografiskt tema. Hon
påpekar att skolflickor inte brukar ha 20 centi-
meters platåskor men att hon samtidigt ”till-
fredsställer pedofiler”. Resonemanget blir
mycket ambivalent, eftersom hon inte heller
vill se personliga ting som andras husdjur på
Porrigt. ”Vem vill se hur din hund ser ut på en
porrsida? Vem bryr sig om det egentligen?”

Men det är inte enbart tjejer som granskas.
Även killar får passa sig för kommentarer från
tjejer. Margaretha:

”Där är en kille som alla vet vem det är
som har jätteliten snopp. Den är väl kan-
ske typ fem centimeter eller sju centimeter i
stånd och ändå kräver han uppmärksam-
het hela tiden. Han vill att folk ska kom-
mentera hans snopp. Och det är ingen som
vill ha den. /…/ Sju centimeter i stånd,
det är ju bara ett skratt. /…/ Till slut så
skrev jag: ’Men det är ingen som vill se
din lilla snopp, förstår du inte det? Du
skämmer ut dig själv!’ /…/ Då tyckte jag
själv att det var ju elakt sagt egentligen,
men jag känner att han får skylla sig själv
för han ber om det. Han vill ha uppmärk-
samhet på något sätt.”

Margaretha har alltså inte enbart åsikter som
hon håller för sig själv utan hon går in i för-
handling med andra personer på Porrigt. En-
ligt Margaretha måste man också ha ”rätt ål-
der” för att exponera sig sexuellt på dessa sidor:

”Om man kommer in på en 37-årig kvin-
nas sida och så är där en bild på hennes
mus, det kan vara riktigt äckligt, för att
hon har ju inte samma … som vi har, vi
yngre tjejer – tjugo, trettio …”

Samtidigt beundrar Margaretha dessa kvinnor
för de är ”nästan medelålders och har barn”
och trots det vågar visa upp sig sexuellt. En dis-
pyt utvecklades mellan Margaretha och en av
dessa äldre kvinnor. I sin profil hade kvinnan
skrivit att hon älskar sina barn och hennes bil-
der visade upp bröst och underliv. ”Då blev jag
direkt bara; Stackars barn! Alltså, 16 år … Det
var kanske den åldern jag var i när jag blev
medlem där. Tänk då om hennes barn går in
och ser det.” Margaretha skrev till henne att
hon skulle tänka sig för med tanke på barnen.
Hon fick ett svar där det stod att barnen var för
unga för att använda en sådan sida, samtidigt
som Margaretha fick veta att även hon var det;
”Alltså, jag tycker inte det. Jag tycker tvärtom att
hon kanske är lite för gammal. Det blev en hek-
tisk diskussion. Så det slutade bara med att hon
var en gammal häxa och jag var en snorunge,
ungefär. Det var inte så bra.”

Margarethas resonemang går att knyta till att
dessa webbplatser och den sexuella expone-
ringen är en del av ungdomarnas vardagsliv,
något som särskiljer dem från äldre generatio-
ner. Margaretha betraktar dessa äldre kvinnor
som utbölingar på de sexuella exponerings-
sidorna. De har kommit på villovägar i nät-
landskapet och ska inte uppehålla sig på
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ungdomssidor. Margaretha menar att hon har
rätt ålder för att visa upp sig sexuellt:

”Därför gör jag det. Jag har den åldern,
tycker jag, att det ska kunna vara accepte-
rat att göra sånt.”

Tankar om
pornografi och sexualitet

Informanterna har också fått frågor om sin syn
på pornografi och dess avtryck i medierna och
vad de har för tankar om tjejers och killars sexu-
alitet. På frågan om vad informanterna anser
om sex och pornografiska drag i medierna de-
lar de upp sig i två läger. En grupp informanter
(inklusive restriktivitetsgruppen) är kritisk och
menar att det finns alldeles för mycket sex i
medierna, vilket är negativt eftersom bland
annat skeva kroppsideal premieras. Övriga
informanter intar en annan ståndpunkt och
anser att det är ”lagom” med sex i medierna, att
det inte är något de reflekterar över eller rent av
tycker är positivt – som Alicia:

”Ja, jag anser att sex är praktiskt taget över-
allt men ser det inte som något negativt,
tvärtom. Jag tycker enbart att det är bra
att man känner en trygghet i att man får
vara precis vem man vill sexuellt utan att
bli fördömd. Genom att prata och det och
visa upp olika typer av sexualitet så ser man
för det första att man inte är ensam och
för det andra så blir samhället mer tole-
rant ju mer som visas. /…/ Det jag gör är
i stort ganska accepterat, och hade det inte
varit det hade jag nog inte gjort det.”

Det sista Alicia säger är intressant: ”Det jag
gör är i stort ganska accepterat.” Det som gene-
rellt går att säga om informanternas syn på sex
i medierna är att de som mycket tydligt beskri-
vit hur de ”vuxit in” i den sexuella expone-
ringen, som Alicia, är de som är positiva till sex
i samhället. På liknande sätt knyter Margare-
tha intresset för sex till att hon är ung och ser
kopplingen som ”naturlig”:

”Nu tycker jag att det är bra för jag är
ändå ganska ung och tycker om det. /…/
Det verkar som att vi ungdomar och de
under min generation är mycket kåtare el-
ler liksom vad man ska säga, än vad man
de var förr, verkar det som. Vi är mer öppna
om att vi är det och vi har en massa olika
sexpartners. Och egentligen är ju inte det
bra, för klamydian ökar och hiv ökar. Så
det är ju inte bra, egentligen. Men ändå
tycker jag att det är bra för att jag vill ha
sex.”

När det gäller att titta på pornografi så förde-
lar sig informanterna olika i sina uppfattningar.
Catarina från acceptansgruppen menar att hon
tycker mycket om att titta på porr:

”Ja, jag älskar porr och tittar nästan dagli-
gen. Fast jag är periodare, ibland kan det
gå några veckor utan och ibland blir det
flera gånger om dagen.”

Däremot uppfattar Belinda från restriktivitets-
gruppen pornografi som något mycket nega-
tivt:
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”Jag gillar inte porr, killar tittar alldeles
för mycket på det. De blir alldeles för porr-
fixerade och tror att det är bara köra in
den precis som i filmerna, och sen så tole-
rerar jag inte att min kille ser på porr ifall
man bor ihop och båda är hemma. Jag vill
inte veta att han sett porr, gör han det får
han se till att jag inte är hemma och ta
bort varenda sak som kan leda till att jag
vet att han sett på det.”

Som det låter har Belinda erfarenhet av detta.
Hennes före detta pojkvän tittade mycket på
porr och det kunde även ske just efter de haft
sex. Hon tycker också synd om dem som med-
verkar i porren. Om porrdebatten anser Alicia:

”Jag anser att porrdebatten är väldigt ut-
tjatad och mestadels bygger på fördomar
och föreställningar av dem som inte med-
verkar. Tycker det är ganska tråkigt att
inställningen är att bara för att ’motstån-
darna’ aldrig skulle vilja ställa upp, för att
de skulle må dåligt av det, så måste
de’samma gälla dem som medverkar. Tycker
man måste börja lära sig att vi är indivi-
der och vad som får dig att må dåligt kan
få mig att må bra. Ett jobb som äcklar dig
är något helt okej sätt för mig att tjäna
mina pengar. Sen är jag av åsikten att spela
in porr är ett jobb som vilket annat som
helst. Visst alla kanske inte älskar sitt jobb,
men det gör inte alla som städar, jobbar på
kontor eller är advokater heller, men de
anser att lönen är värt jobbet. Sen är det
skillnad på dem som faktiskt tvingas in i
porr- och sexbranschen, de bör absolut få
hjälp att komma ur det, då de kommer att
må mycket dåligt av det i längden.”

De flesta informanter anser att eventuella
skillnader i kvinnors och mäns sexualitet be-
ror på att det finns olika förutsättningar för kö-
nen. Mina beskriver det så här:

”Killar är mer öppna med att söka sex. De
är mer öppna med sin sexualitet, vad de
tycker om, vad de har för fetischer. De är
nog mer öppna. Jag tror att tjejer är mer
tillbakadragna, lite mer blyga.”

Margaretha berättar att hon och hennes tjej-
kompisar är väldigt intresserade av sex och de
pratar gärna om det.

”Jag och mina tjejkompisar, vi sitter och
pratar öppet om det sådär. Det är verkli-
gen Sex and the city-prat. Vi sitter och
snackar om sånt, hur det var det sist, med
den vi var med, stort och smått och sånt.
Jag tycker nog att vi är värre än de flesta
killar jag känner.”

Hon menar att killar är mer ”rakt på sak”:

”De är på ett annat sätt. I stället kan jag
tycka att en kille … En killkompis kan skicka
ett sms, som igår liksom, sent i natt, halv
ett skickade han ett sms. En killkompis bara:
’Vad gör du?’ ’Nej, ingenting’, svarade jag.
’Jag har inget att göra, får jag komma och
sova hos dig?’ Då blir det lite sådär …
’Men du kan komma hit kan vi kolla på en
film.’ Han bara; ’Du som har varit singel
så länge, vad gör du när du är kåt?’ Då
blir det såhär; ’Men skriver du ett sms till
mig för att du är kåt? Är det därför du
vill komma hit? Ge dig, du är min kom-
pis!’ Sådär skulle jag inte göra mot en kill-
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kompis. Då är det antingen någon som jag
känner lite halvt sådär eller någon som jag
varit med tidigare. Killar är mer upp-
käftiga. De vågar ta steget. Det gör inte
en tjej faktiskt.”

Margarethas ord påminner oss även om de
svårigheter som finns på de sexuella expo-
neringswebbplatserna, eftersom tjejerna ofta får
sexuella kommentarer från killar som inte upp-
skattas.

Jämförelse med killarna
För killarna verkar inte samma dilemma fin-
nas som för en del av tjejerna när det gäller hur
innehållet på sidorna ser ut och vilken typ av
kommentarer man får. Några killar tar upp att
de ofta får kommentarer av andra killar även
om de helst vill få dem från tjejer, men det är i
regel inget de störs av; ”Jag är helt hetero men
blir inte äcklad av att kommentarer från killar.
Kul att det är uppskattat”, tycker Hans. Även
Johannes blir smickrad av kommentarer från
killar, men föredrar att få dem från tjejer. I öv-
rigt uppger några killar att de är bisexuella, vil-
ket har betydelse för vem man visar upp sig för
och vilka profiler man tittar på. Detta är i regel
inget man gör en poäng av på dessa webbplatser.
”Frågar någon, så svarar jag”, säger Björn, men
det är inget han vill ange i sin profil.

De flesta killarna tycker om porr och har inget
emot eller tycker att det är positivt att det är
mycket sex i medierna. Några har inte funderat
över det alls. Björn har inte så mycket att säga
om saken utan han tycker att det är ”najs” med
porrfilm och han har inte tänkt på att om det
finns mycket sex i till exempel reklam. Anton
tycker att det är för lite sex omkring oss och

önskar att samhället sexualiseras ytterligare.
Mattias och Johannes är de som i stället anser
att det är för mycket sex. Johannes tycker att
man pratar sönder det intressanta med sex. Han
förlorade sexlusten när det tog slut med flick-
vännen, eftersom de sexuella känslorna var
knutna till henne. Han tycker att sex är över-
skattat och bryr sig inte så mycket om det idag.
Mattias är inne på samma linje men han anser
i synnerhet att det är för mycket sex i tidningar:

”Både Aftonbladet och Kvällsposten/Expres-
sen har fredagsbilagor som mer eller min-
dre är en lättporrtidning.”

Mattias tycker inte heller särskilt mycket om
att titta på pornografi, utan han hävdar att
”livesex är svårslaget, om man säger så”. Som vi
minns tittar han inte heller mycket på tjejers
bilder på Klubb6.
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Sammanfattande jämförelse
mellan tjejer och killar
Tjejernas och killarnas intervjuer har visat på
en del intressanta skillnader, men även på lik-
heter. Här följer en sammanfattande jämförelse:

• Det är ett mönster bland dessa tjejer att de har
socialiserats in i en sexuell exponeringskultur
och jämnåriga kamrater spelar en stor roll.
Bland killarna kan vi i synnerhet se att den sexu-
ella exponeringen uppstår parallellt med sur-
fandet efter pornografi på internet.

• För båda könen är det en vardaglig sysselsätt-
ning att använda webbplatserna.

• Webbplatsernas sociala funktion poängteras
och värdesätts bland såväl tjejer som killar. Man
skapar, utvecklar och underhåller sociala rela-
tioner genom webbplatserna. Inte sällan har
man träffat andra medlemmar som gett upp-
hov till hållfasta relationer.

• Tjejerna har ofta artistiska syften med sina
bilder, medan killarna inte gör några sådana
anspråk.

• Den sexuella exponeringen fyller i synnerhet
bland tjejerna ett bekräftelsebehov, men även
killarna uttrycker en sådan önskan om att bli
uppmärksammade och uppskattade.

• Den sexuella exponeringen kan användas
som medel för att få uppmärksamhet när var-
dagen eller livet i övrigt inte kunnat leverera
den önskvärda andelen. Detta är särskilt påtag-
ligt bland tjejerna.

• För några av tjejerna fungerar den som ett medel
för att få bukt med allvarliga kroppskomplex.

• För en del informanter bidrar den sexuella ex-
poneringen till att man blir sexuellt upphetsad.
Detta gäller för båda könen.

• Den sexuella exponeringen uppfattas bland tjejer
och killar inte som något avvikande så länge den
sker i rätt sammanhang – det vill säga på de sexu-
ella exponeringswebbplatserna.

• Både tjejerna och killarna söker efter sexkon-
takter genom webbplatserna. Det är dock ett tyd-
ligare mönster bland killarna.

• Informanterna ger i regel inte uttryck för att det
finns några svårigheter att sätta gränser i samband
med den sexuella exponeringen och publice-
ringen av bilder. Webbplatserna tillhandahåller
funktioner som underlättar gränssättningar. Där-
emot har tjejerna ofta erfarenheter av att bilder
har spridits till explicit pornografiska samman-
hang, vilket har fått dem att skärpa gränserna.

• En typisk kontrollstrategi bland tjejerna är att
inte visa upp sig på ett alltför pornografiskt sätt.
Andra typiska kontrollstrategier bland båda kö-
nen är att vara anonym och att inte visa ansikte
och kön på samma bild.

• Tjejerna uppger en risk för att bli uppfattade som
lösaktiga. Det finns ingen sådan motsvarighet
bland killarna.
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Analys
I detta analysavsnitt resonerar jag kring sådana
teman som framträtt särskilt tydligt i intervju-
materialet: sexuell exponering som kulturell
friställning; det pornografiska scriptet och am-
bivalens; ”självmedicinering”; individualise-
ring; narcissism. Några av de teorier som jag
här refererar till har utvecklats före tidpunkten
för internet. Detta gäller i synnerhet för Ziehes
resonemang (Sernhede 1996).

Tema 1: Sexuell exponering
som kulturell friställning

Här kommer jag att diskutera hur den sexuella
exponeringen kan förstås som ett fenomen
bland ungdomar med vardagliga förtecken. Jag
vill också resonera kring betydelsen av den sär-
skilda arena där den äger rum, det vill säga de
virtuella mötesplatserna som de sexuella expo-
neringswebbplatserna utgör.

I intervjumaterialet kan vi se hur framför allt
dessa tjejer beskriver att de i samspel med jämn-
åriga kamrater socialiseras in i en sexuell ex-
poneringsvärld, där internet är en viktig arena.
Killarna har något andra vägar att gå mot den
sexuella exponeringen, vilka inte sällan utgörs
av surfandet på pornografiska sidor. Gemen-
samt för dessa tjejer och killar är att de expone-
rar sig sexuellt på webbplatser som Porrigt,
Klubb6 och BodyContact och att de poängterar
och värdesätter webbplatsernas sociala funk-
tion. I samspelet med andra medlemmar odlas
och skapas social gemenskap. Sexuell expone-
ring på dessa webbplatser uppfattas inte av ung-
domarna som något avvikande, utan tvärtom
tillhör sådana uttryck kontexten. Vad innebär

denna kontext och hur kan man förstå sexuell
exponering? Det ska jag försöka redogöra för
här.

Sexuell exponering som uttryck skulle kunna
betraktas som typiskt för det senmoderna sam-
hället. Men för att förstå ett sådant samhälle
måste vi titta närmare på vilka egenskaper sen-
moderniten utmärks av. Den brittiske sociolo-
gen Anthony Giddens (1996) menar att dagens
samhälle bland annat kännetecknas av en otro-
ligt hög förändringstakt. Aldrig tidigare har så
många förändringar skett under så kort tid som
det gör idag. Tekniken bakom internet är ett
utmärkt exempel på en sådan förändring. Han
talar om tre stora dynamiska krafter som om-
vandlat samhället – åtskiljandet av tid och rum,
utvecklandet av urbäddningsmekanismer och
den reflexiva kunskapstillägnelsen.

I det äldre samhället var tiden förbunden med
platsen. När var tätt förankrat med var, det vill
säga att man var tvingad till att fysiskt befinna
sig på en plats för att uträtta det man ville. Idag
har vi andra möjligheter – informanterna kan
till exempel lägga upp sexuella bilder på internet
som någon annan medlem kommenterar da-
gen efter. Det finns alltså en fördröjning. Ur-
bäddning innebär att de sociala relationerna
lyfts ur sitt sammanhang och man tömmer det
sociala systemet.

Urbäddningsmekanismerna utgörs av symbo-
liska medel och expertsystem. I det här samman-
hanget är symboliska medel viktigast. Pengar är
ett sådant och medier ett annat. Här ingår
internet. Vi kan på bilder se hur någon expone-
rar sig sexuellt, men vi har inte en fysisk person

Inlaga UngaSexOchInternet.pmd 10/14/2009, 1:23 PM346



347

framför oss. Personen i det utförandet existerar
bara på vår datorskärm. Här sammanlänkas alltså
det lokala med det globala. Giddens benämner
det som en utsträckning. Är jag till exempel i
Malmö kan jag betrakta en person som expone-
rar sig sexuellt i Kiruna – eller i Australien.

En tredje kraft som kännetecknar senmoder-
niteten är den reflexiva kunskapstillägnelsen,
där vetenskapen är central. Den utmärks av ett
samspel mellan tänkande och handlande, där
tänkandet hela tiden ifrågasätter handlandet. I
dagens samhälle ”vet” vi mer än någonsin förut.
Problemet är att i morgon kan en annan san-
ning infinna sig. De här krafterna innebär för
det första att de reella mötena mellan männis-
kor minskar i omfattning. Man kan fråga sig
hur individen påverkas som skapas i mötet med
andra människor. För det andra betyder det att
många valmöjligheter har uppkommit, som vi
måste förhålla oss reflexiva mot, det vill säga vi
blir tvungna att utveckla vår förmåga att reflek-
tera över vår tillvaro, ifrågasätta oss själva, vår
omgivning och de val vi gör. Detta försätter oss
i en ständig osäkerhet i vår tillvaro, eftersom ett
bättre alternativ alltid kan stå till buds. Så långt
Giddens.

Den polsk-brittiske sociologen Zygmunt
Bauman (2003) menar att vårt senmoderna
samhälle, där internet har en stor betydelse, får
en förödande effekt för våra sociala relationer.
Vi vågar inte knyta våra sociala band alltför hårt
eftersom en bättre partner kan finnas precis runt
hörnet. Vi söker stabilitet men samtidigt måste
vi vara flexibla i våra relationer, vilket kan vara
en besvärlig balansgång. Bauman anser att da-
gens relationer snarare utgörs av nätverk som
är lättare att lösa upp än de relationer som byg-
ger på genuina känslor. Vi ger oss alltså inte
möjlighet att utveckla relationerna utan kän-

ner vi oss missnöjda trycker vi på delete-knap-
pen på datorn så försvinner personen direkt.
Bauman menar därmed att vi har intagit ett
konsumtionsperspektiv på relationer. Utifrån
ett sådant perspektiv är ungdomarnas relatio-
ner (på internet) endast flyktiga och inte ge-
nuina.

Men ungdomarna beskriver tydligt hur viktig
den sociala funktionen är på de sexuella expo-
neringswebbplatserna. Mina berättar att hon
har fått vänner för livet genom en av webbplats-
erna och andra menar att de både har fått kom-
pisar via nätet och underhåller redan existe-
rande relationer. Vad består detta sociala kitt
av?

I ett senmodernt samhälle är tidigare genera-
tioners traditioner upplösta. Tidigare fanns det
inte så många olika handlingsalternativ att välja
på som det finns idag. Detta innebär att dagens
ungdomar måste bli sökare – sökare efter sin
egen identitet. Denna företeelse benämner den
tyske sociologen Thomas Ziehe som kulturell
friställning (Sernhede 1996).

Den kulturella friställningen ger upphov till
helt nya uttryckssätt, där sexuell exponering
skulle kunna uppfattas som ett av dem. Jag skulle
vilja hävda att den sociala gemenskapen på
dessa webbplatser för det första utgörs av bryt-
ningen från tidigare generationer och därmed
också ett avståndsmarkerande från vuxenvärl-
den. Det ungdomarna gör (den sexuella expo-
neringen) har vi inte sett tidigare på ett lik-
nande sätt och det är ett fenomen som somliga
förfasar sig över.

För det andra sker det en gränsförskjutning
och en normalisering av sexuell exponering på
dessa webbplatser, som inte går att finna i
samma utsträckning i omvärlden. (Vi minns
till exempel hur Margaretha beskrev det som
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att hon gick in i en annan värld med Porrigt.)
Det är ett annat sammanhang än det utanför
internet, ändå uppfattas det som vardagligt och
normalt för ungdomarna. Här vill jag föra in
Ziehes begrepp potentiering. I det senmoderna
samhället är det vanligt att man söker kickar av
olika slag. Genom att växla mellan olika sam-
manhang, där det i det här fallet innebär en
gränsförskjutning, skulle man kunna hävda att
ungdomarnas vistelse på de sexuella expo-
neringswebbplatserna innehåller sådana kom-
ponenter. Ungdomarna känner alltså en grupp-
tillhörighet som i botten grundar sig på att de
är (blir) likasinnade i sammanhanget. Men är
det inte bara en artificiell gemenskap?

Det har skett en oerhörd ökning av använd-
ningen av virtuella mötesplatser, communityn.
Under 2000-talet har de gått från nära obefint-
lighet till mötesplatser med ett stort antal med-
lemmar. Förra året var 27 procent av befolk-
ningen över 16 år medlemmar i minst en com-
munity (Findahl 2008). Tidigare var det också
vanligare att chatta med okända människor,
som man kanske aldrig utvecklade en relation
med, men idag har man mest kontakt med per-
soner som man har befintliga relationer med
(Sveningson Elm opublicerad). Men enligt
informanterna utvecklar man också nya kon-
takter genom de sexuella exponeringswebbplats-
erna. Jag skulle vilja tolka det som att uppkom-
sten och användningen av communityn är en
reaktion på det som internet tidigare var, där
kanske syftet, sensationen och spänningen låg
i att komma i kontakt med just okända perso-
ner. Idag tycks syftet vara mer socialt, även när
man pratar med okända.

För de sexuella exponeringswebbplatserna
finns också en viss detalj som gör att en tillhö-
righet kan utvecklas – att man ”öppnar upp pri-
vata” (bilder) är ett bevis på att man känner
tillit och förtroende för den andra parten.

Denna reaktion mot internet och förändringen
som följde skulle jag vilja koppla ihop med vad
Ziehe har betecknat som subjektivering. Med
det menar han att vårt senmoderna samhälle
(internetanvändningen där man chattade med
okända kan uppfattas som typiskt för ett sådant)
föder en längtan efter intimitet, äkthet och per-
sonlighet. Mina har fått vänner för livet genom
de sexuella exponeringswebbplatserna och det
får symbolisera ett nytänkande för internetkon-
takter.

Men hur kan man förstå just uttrycket sexuell
exponering som ett fenomen bland ungdomar?
Här måste vi betrakta de stora förändringar som
skett inom ungdomssexualiteten på senare år.
En viktig förändring är just internets expansion
och dess betydelse för sexualiteten. Idag anses
det vara normalt bland många ungdomar att
titta på pornografi. Dess tillgänglighet och ut-
bredning har ökat dramatiskt. Pornografin
finns också ständigt närvarande i olika medie-
produkter och vi ser dess avtryck i ungdomar-
nas uttryck.

En annan förklaring är att sex inte längre med
nödvändighet är kopplat till kärlek. Det så kal-
lade romantiska kärlekskomplexet, som Giddens
(1992) talar om, verkar vara på väg att luckras
upp. Den plastiska sexualiteten, som är en sexu-
alitet som endast existerar för njutningens skull,
har blivit möjlighet genom att sexualiteten har
skiljts från reproduktionen. Nu kopplas även
den plastiska sexualiteten isär från kärleken.
Bland ungdomar idag tycks begreppet kk (knull-
kompis eller kompisknull) vara vedertaget och
relationer där vänner emellan har sex tycks ha
blivit accepterade (Forsberg 2006). Detta är
något som vi också har kunnat bevittna genom
intervjuerna. Den sexuella exponeringen blir
alltså ett uttryck som ligger i linje med dessa
förändringar.
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Tema 2: Det pornografiska
scriptet och ambivalens

Ett annat mönster som tydligt framträder i in-
tervjuerna med tjejerna är deras ambivalens när
det gäller den sexuella exponeringen. Ambi-
valensen uttrycks genom att informanterna ger
motstridiga budskap. Resonemangen är alltså
inte hållfasta, utan bär på ”olika delar” som
motsäger varandra. I första skedet är det kanske
inte något man uppmärksammar som inter-
vjuare, men när det är dags att sammanställa
och analysera det som har sagts blir det uppen-
bart.

Den ambivalens informanterna ger uttryck för
består i att deras uppfattningar om sexuell ex-
ponering inte stämmer överens med kontexten
för densamma. Kontexten, det vill säga de sexu-
ella exponeringswebbplatserna, tolkas på olika
sätt av olika medlemmar. Här går det att se en
skiljelinje mellan tjejerna och killarna, men
jag vill poängtera att det är en renodlad sådan.
Killarna bemöter tjejerna på dessa webbplatser
som att de är sexobjekt. (Vi minns Max ord om
att killarna har förstört webbplatsen Klubb6.)
De ger pornografiska kommentarer när tjejer-
na vill ha mer personliga kommentarer. Tjejer-
na vill uppfattas som både sexobjekt och perso-
ner, eller kanske som Margaretha säger: ”Jag är
en stark, sexig kvinna faktiskt.” Här uppkom-
mer det alltså en schism mellan könen, en gi-
gantisk missuppfattning.

De tjejer som jag intervjuat skulle jag vilja
betrakta som kvinnor typiska för vårt samhälle
idag. De är kvinnor i en postfeminism, där
målen för den andra vågens feminism anses
vara avklarade och uppnådda (McRobbie 2004).
Jämställdheten ”bara existerar” och det är där-
för ingen fråga som intresserar dem. Intresset
för sex är stort och man flirtar med pornogra-

fiska uttryck (eller internaliserar dem helt). Med
denna utgångspunkt exponerar man sig sexu-
ellt på till exempel Klubb6 eller Porrigt och man
förväntar sig att ha samma spelförutsättningar
som killarna. Men som vi har sett i avsnittet
om tidigare forskning ser kvinnors och mäns
historia helt olika ut på det sexuella planet och
en del mönster dröjer sig kvar. Tjejerna ut-
trycker det mer eller mindre tydligt, men det
man antyder är risken att bli betraktad som en
hora, genom till exempel pornografiska kom-
mentarer. Det som uppkommer här är något av
en kamp mellan strukturen, som visar att kvin-
nor fortfarande är sexuellt underordnade, och
aktörskapet, där tjejerna vill och försöker agera
självständigt och autonomt. I denna spänning
uppkommer förhandlingar om kön och sexu-
alitet. Margaretha anger till exempel att hon
går i klinch med killarna som objektifierar
henne och ger henne pornografiska kommen-
tarer. Man skulle kunna uttrycka det som att
Margaretha idkar krav på att uppfattas som en
människa trots sin explicit uttryckta sexualitet.

Tjejernas bilder med sexuell exponering har
många gånger traditionella pornografiska för-
tecken. Det kan röra sig om allt från ”förföriska
blickar” till en fokusering på kroppsdelar som
underliv eller bröst. Eftersom den traditionella
pornografin får uppfattas som gjord av män för
män, innebär det också att tjejerna automatiskt
internaliserar ”the-male in-the-head” (Holland,
Ramazanoglu, Sharpe & Thomson 1998). Man
betraktar sig alltså utifrån ”manliga glasögon”,
medvetet eller omedvetet. Detta innebär att
webbplatserna styrs av manliga spelregler till
större del än man tänkt sig.

För att försäkra sig om att uppfattas som res-
pektabla har kvinnor genom tiderna uttryckt
ett måttfullt sexuellt intresse (Forsberg 2006,
Skeggs 1999). Informanterna uppfattar att det
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idag borde vara möjligt att både ge uttryck för
sexuella behov och uppfattas som respektabla.
Hur ser ett sådant aktörskap ut? När det rör sig
om handlingar som förstås som sexuella eller
pornografiska (till exempel sexuell exponering)
finns den sexuella dubbelstandarden (som fö-
respråkar kvinnors passivitet och mäns aktivi-
tet) fortfarande med som ett mönster för hur
en kvinna ska tolkas. En kvinna som ägnar sig
åt sexuell exponering kan inte bestämma över
eller styra omvärldens blick. Det visar intervju-
erna på ett tydligt sätt. Den tjej som har ett ”ge-
diget” sexuellt aktörskap upplever att de sexu-
ella uttrycken är förankrade i henne själv (San-
chez, Crocker & Boike 2005), men samtidigt
kan hon ignorera eventuella negativa kom-
mentarer från omgivningen. Det uppfattar jag
inte att informanterna kan. Hade de kunnat det
hade de inte uttryckt en sådan ambivalens. Det
finns alltså ingen informant som ”sväljer” den
sexuella dubbelstandarden ”med hull och hår”
och tänker att ”jag vet att du betraktar mig som
en hora, men det bryr jag mig inte om”.

Några av informanterna betraktade inte sina
bilder som sexuella. Andra försökte att tona ner
det sexuella eller pornografiska i syfte att upp-
fattas som respektabla. Josefin från restrikti-
vitetsgruppen hade samma nakna bild av sig
själv som bakgrund på datorns skrivbord som
hon publicerat på Porrigt. Att ha en utgångs-
punkt som inte är sexuell och sedan befinna sig
i ett sammanhang som av andra kan uppfattas
som sexuellt eller pornografiskt kan vara för-
enat med risk, särskilt vid ett möte. Risken är
för det första att man uppfattas som hora, för
det andra att man behandlas som en sådan och
för det tredje att man blir våldtagen. Det här
aktualiserar frågor om hur mycket det egentli-
gen är möjligt för kvinnorna att använda sig av
det pornografiska scriptet och ändå försäkra sig
om att inte drabbas av repressalier.

Tema 3:
”Självmedicinering”, indivi-
dualisering och narcissism

Ett tredje tema som har framkommit i inter-
vjuerna med tjejerna är att de uttrycker ett stort
behov av att synas och att få bekräftelse. In-
formanterna var här uppdelade i två delar, för
det första de som exponerar sig sexuellt för att
”fylla på” självförtroendet. Vid tillfällen när
man känner att vardagen eller livet i övrigt inte
har försett en med tillräckligt mycket uppmärk-
samhet kan man lägga ut bilder av sig själv för
att råda bot på det faktumet. Genom att man får
positiva kommentarer är man åter tillbaka i
rampljuset. Dessa informanter beskriver inte
responsen på den sexuella exponeringen som
nödvändig för sitt välmående. Detta gäller även
för killarna. För det andra fanns det informanter
som lider av svåra kroppskomplex. De här tjejer-
na uttrycker en avsky över sin kropp och ge-
nom att exponera sig sexuellt upplever de att
de, med hjälp av bekräftelsen, kan hantera kom-
plexen bättre. Denna del av analysen rör i syn-
nerhet de förstnämnda, det vill säga de som
exponerar sig sexuellt för att ”fylla på” själv-
förtroendet.

Det senmoderna samhället har bjudit på stora
förändringar. Thomas Ziehe diskuterar utifrån
dessa en ny socialisationstyp – den narcissisti-
ska (Schultz Larsen 1994). Han tyckte att han
kunde se en rad förändringar hos den sen-
moderna ungdomen. Till dessa förändringar
hör en försvagad identitet, ett större behov av
andras bekräftelse och ett ökat intresse för sig
själv. Han menar att det i detta samhälle inte
finns någon fast mark att stå på för ungdomar.
Det som gällde igår är inte aktuellt idag och
föräldrarna kan inte längre uppfattas som före-
bilder. Detta medför att ungdomarna själva
måste finna sin egen mening i livet.
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Det i sin tur innebär att man måste förstärka
intresset för sig själv. I det förmoderna samhäl-
let levde man i kollektiv, men med en jämfö-
relse mot idag är våra kontakter ytliga och ef-
tersom vår identitet skapas i relation till andra
människor blir det intryck vi gör på andra vik-
tigt. Eftersom vi är beroende av andras uppfatt-
ning för att definiera oss själva spelar vår per-
sonliga utstrålning allt större roll. Samtidigt har
arbetet mist sin betydelse som identitets-
skapande – konsumtion och fritidsintressen
avgör i lika hög grad människors identitet. Ge-
nom olika yttre symboler kan man i stället göra
reklam för sin personlighet. (Jag rider, alltså är
jag en hästmänniska.) Livet handlar mer om
självförverkligande och självutlevelse. Detta
samhälle går att likställas med en labyrint i vil-
ken man alltså är ganska obetydlig. För att råda
bot på detta faktum blir man beroende av om-
givningens bekräftelse. Slutligen kännetecknas
den narcissistiska socialisationstypen av en
självupptagenhet och en likgiltighet för andra.

Det tydliga uppmärksamhetsbehov som tjejer-
na uttrycker har mycket gemensamt med så-
dana drag som den narcissistiska socialisations-
typen bär på. (Likgiltighet för andra personer
är dock ingenting som går att se bland infor-
manterna på de sexuella exponeringswebbplats-
erna, se första avsnittet av analysen.) Den sexu-
ella exponeringen är ett skräddarsytt uttryck som
ger ungdomar möjlighet att ”sticka ut” och sy-
nas i mängden. Som Mina berättar så ”gjorde
hon sig ett namn” på en av webbplatserna, ge-
nom att publicera så många avklädda bilder som
möjligt. Hon beskriver det nästan som en kupp.
Än idag kommer andra medlemmar ihåg dessa
bilder.

Slutdiskussion
Vi kan konstatera att tjejerna överlag är tydligare i
sina gränssättningar än killarna, eftersom de i an-
nat fall löper risk att bli betraktade som icke-respek-
tabla och horaktiga. Detta ställs på sin spets när
tjejernas bilder sprids och hamnar i oönskade sam-
manhang som på pornografiska webbplatser. Den
sexuella dubbelstandarden finns alltså fortfarande
närvarande, även om tjejerna på olika sätt värjer sig
mot den och kräver att bli behandlade som likvär-
diga de killar som exponerar sig sexuellt.

En brännande fråga i sammanhanget är hur
mycket man kan förvänta sig att kunna använda sig
av det pornografiska scriptet utan att riskera att råka
ut för repressalier. Här aktualiseras frågan om an-
svar. Som intervjuerna visar är det inte möjligt att
styra betraktarens blick och här dyker risker med
sexuell exponering upp. Samtidigt måste vi slå fast
att såväl killar som tjejer upplever att de har kon-
troll över sin sexuella exponering och att det är få
som nämner att de har ångrat något av det de gjort.
Det här är viktigt att poängtera och det måste upp-
fattas som ett viktigt resultat.

Vill man fortsätta att studera hur unga kvinnor mår
utifrån sina sexuella referensramar kan man an-
vända sig av en modell över unga kvinnors sexuella
hälsa som tar fasta på sexuellt aktörskap. Tolman
(1999) har utvecklat den och den tar avstamp från
den sexuella dubbelstandarden. En motsvarighet för
killarna har också diskuterats (Tolman, Striepe &
Harmon 2003). Modellen utgår från samhälleliga,
mellanmänskliga och individuella nivåer.

Slutligen ett citat från Hans som vill se en föränd-
ring för tjejer som är sexuellt aktiva:

”Tjejer tar för sig mycket mer idag än förr i
tiden. Det tycker jag är bra. Jag vill ha bort
’slampa’-stämpeln. Om en tjej vill ligga mycket
så ska hon få göra det om hon vill.”
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