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Sammendrag 

Introduksjon: Forskningsspørsmålet i denne studien lyder som følgende: «Hvilke spørsmål 

stiller ungdom mellom 13 og 16 år om porno på den digitale informasjonstjenesten Ung.no?»  

Formålet med å besvare problemstillingen er å kunne få perspektiver på hva ungdom lurer på 

når det gjelder porno. Hensikten er å bruke denne kunnskapen i det helsefremmende arbeidet 

med ungdom og seksuell helse. 

Bakgrunn: Forskningsfunn viser at porno er et utbredt fenomen blant ungdom, og 

prevalensen er økende. Pornokonsum blant barn og unge har vært gjenstand diskusjon i både 

samfunnsdebatt og i forskningsmiljøer. Helsesykepleiers mandat innenfor seksuell helse i 

alderen 13-16 år kan dreie seg om undervisning og veiledning. En positiv tilnærming til 

seksualitet er sentralt i helsefremmende arbeid med seksuell helse.  

Teori: Kari Martinsens omsorgsfilosofi danner hovedtyngden av det teoretiske rammeverket. 

Foucault, Langfeldt, Vildalens og Tetzschners perspektiver på seksualitet, språk, makt, tillit 

og utvikling blir også brukt for å belyse funnene. Verdens helseorganisasjons definisjoner og 

rammeverk knyttet til seksuell helse, helse og helsefremmende arbeid benyttes.  

Metode: Datamaterialet består av innsendte spørsmål til den offentlige informasjonskanalen 

for ungdom Ung.no. Studien har en hermeneutisk tilnærming. Datamaterialet har 

gjennomgått en tematisk analyse, med utgangspunkt i Braun & Clarkes (2006) seks trinn.  

Resultater: Analysen resulterte i 3 overordnede temaer: 1) Porno og privatliv. 2) Identitet, 

grenser og regler 3) Følelser, kropp og forvirring. Hvert tema resulterte i fire undertema hver.  

Diskusjon: Resultatene antyder at ungdom har et behov å beskytte eget privatliv og 

urørlighetssone når det kommer til porno. Samtale om tematikken bør derfor tilstrebe en 

sensitiv og tilpasset tilnærming. Helsesykepleier kan benytte anonyme spørsmål i 

helsefremmende gruppedialoger om seksuell helse. Helsesykepleier kan i kraft av sin rolle 

som samfunnsaktør bidra med helsefremmende kommunikasjon i offentlig debatt om temaet. 

Foresatte og fagpersoners bekymringer kan tolkes som et uttrykk for sårbarhet og kan møtes 

med omsorg av helsesykepleier. Spørsmål om normer, grenser og regler kan forstås i lys av 

de ulike diskursene samtaler om sex og seksualitet springer ut ifra. Som teorien belyser, kan 

profesjonsutøvere inneha en diskursiv makt når det kommer til å definere hva som kan 

oppfattes som normal seksuell utvikling.  



Konklusjon: Ungdoms spørsmål om porno viser seg å være komplekse og omhandle 

velkjente tematikker innenfor seksuell helse. Måten internett er til stede i ungdoms liv, og er i 

kontinuerlig utvikling, gjør at ungdoms digitale seksualitet bør være gjenstand for videre 

forskning og fagutvikling.  

Nøkkelord: ungdom, porno, seksuell helse, helsesykepleier, helsefremmende arbeid og 

omsorg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

Introduction: The reasearch question of this study is as followed; «What questions do 

adolescents, age 13 to 16, ask about porn, on the digital information service Ung.no?» The 

aim is to get perspectives that can be used in the practical work of the public health nurse 

(PHN), in health-promotion with adolescents and sexual health. 

Background: Research findings shows that pornography is a widespread phenomenon 

among adolescents, and the prevalence is increasing. Consumption of porn among children 

and young people has been the subject of discussion, both in public and research debate. The 

PHNs mandate within sexual health between the ages of 13-16 can be about supervison and 

health dialouges. A positive approach to sexuality is central to health-promotion with sexual 

health. 

Theory: In this study, Kari Martinsen's philosophy about care, is a central part of the 

theoretical framework. Foucault’s, Langfeldt’s, Vildalen’s and Tetzschner’s perspectives on 

sexuality, language, power, trust and development are also used to illuminate the findings. 

The World Health Organization's definitions and frameworks related to sexual health and 

health promotion are used. 

Method: The data consists of submitted questions to the public information service for 

adolescents: Ung.no. The study has a hermeneutic approach. To develeop the findings, a 

thematic analysis based on Braun & Clarke's (2006) six steps, has been used. 

Results: The analysis resulted in 3 overeaching themes: 1) Porn and privacy. 2) Identity, 

boundaries and rules 3) Emotions, body and confusion. Each theme resulted in four 

subthemes each. 

Discussion: The results suggest that when it comes to porn, adolescents need to protect their 

private zone. Conversation about the topic should therefore aim for a sensitive and adapted 

approach. The PHN can use anonymous questions in group dialogues about sexual health. 

PHNs role as a community contributor, can be used to communicate health-promoting 

perspecitves in the public debate. Parents 'and professionals' concerns can be interpreted as an 

expression of vulnerability, and can be met with care by the PHN. The theory and the 

findings illuminates that when it comes to defining what considered as normal sexual 

development and behavior, professionals, including PHN, may have a discursive power. 



Conclusion: Adolescents' questions about pornography shows complexity. The findings 

refers to well-known topics in sexual health. Internets present in adolescents lives, indicates 

that young people's digital sexuality should be subject of further research. 

Keywords: Adolescents, porn, sexual health, public health nurse, PHN, health-promotion 

and care
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1 Introduksjon 

I dette masterprosjektet er ungdoms spørsmål om porno, på den digitale informasjonstjenesten 

Ung.no, studiens undersøkelsesobjekt. Formålet er å få innsikt i hva som kommer til uttrykk i 

spørsmålene, og dermed få kunnskap om ungdoms spørsmål om porno. Denne kunnskapen 

kan tilføre noen perspektiver i helsesykepleiers helsefremmende arbeid innenfor seksuell 

helse. Dette gjøres gjennom Braun & Clarkes (2006) tematiske analyse i 6 trinn, av 

spørsmålstekst hentet fra Ung.no. Drøfting av funnene sees i lys av normal seksuell utvikling 

og omsorgsfilosofi. Helsesykepleiers arbeid retter seg helhetlig mot barn, unge, foreldre, 

familie og samfunn (Andersen et al., 2022). Arbeidet med seksuell helse er komplekst, mitt 

masterprosjekt har som ambisjon å bidra med en liten bit til denne komplekse helheten.  

 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

En kan si at det er relativt vanlig at norske ungdommer ser porno. Barn og medier 

undersøkelsen fra 2020 viser at 49 % av barn og unge mellom 13 og 18 år har sett porno. 

Prevalensen har økt fra 42 til 49 % på to år (Medietilsynet, 2020). Forskningsfunn viser til at 

pornoens tilgjengelighet, gjør at majoriteten av ungdommer på et eller annet tidspunkt har 

eller får et forhold til porno (Davis et al., 2020; Goldstein, 2020; Mattebo et al., 2012; 

Mattebo et al., 2014; Peters &Valkenburg, 2016; Scarcelli, 2015; Spisak, 2016). Tenåringer i 

dag er konstant pålogget og dermed ser teknologien ut til å ha dyp innvirkning på hvordan 

ungdommene modnes, deres forståelse og opplevelse av intimitet og utvikling av seksualitet 

(Lefkowitz et al., 2014). Skillet mellom fysisk og digital virkelighet er vanskelig å trekke 

(NOU, 2021: 3). Det kan se ut til at både teknologiens utvikling og pornoens utbredelse har 

ført til stor forskningsinteresse på feltet.  

 

Internett og teknologi er en høyt verdsatt og godt integrert del av livet til ungdom. 

Utforskning av seksualiteten på internett kan anses å være en del av unges normale seksuelle 

utvikling, og en måte å tilpasse seg kulturelle og sosiale kontekster på (Scarcelli, 2015). 

Lefkowitz et al. (2014) viser til at ungdom bruker internett både til å tilegne seg seksuell 

helseinformasjon og for å utforske egen seksualitet på nettet. Lefkowitz et al. (2014) 

poengterer videre at det finnes et behov for mer forskning rundt hvordan man fremmer en 

sunn tilnærming til netteknologi. Dette kan innebære at lærere, forskere, rådgivere og 

helsepersonell er oppdaterte og jobber for å informere og ikke forvirre foreldre.  
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Både ungdom som gruppe og porno som fenomen er uensartede, og dermed vil spørsmålene 

ungdom har om porno være svært varierte. ‘Nysgjerrighet’ er allikevel en beskrivelse som 

rapporteres hyppig i undersøkelser om ungdom og porno (NOU, 2021: 3). Når barns normale 

seksuelle utvikling får negativ oppmerksomhet, er dette noe som kan føre til skade på den 

videre utviklingen av seksualiteten, i form av negative kroppsopplevelser og 

selvbildeproblematikk. Det ansees derfor nødvendig å ha kunnskap om normal seksuell 

utvikling for å kunne jobbe helsefremmende med ungdom og seksuell helse (Vildalen, 2014). 

 

Pornoens utbredelse blant barn og unge har imidlertid vært gjenstand for stor og til dels 

polarisert debatt i både redigerte medier og i forskningsmiljøer (Scarcelli, 2015). Flere 

forskningsfunn, rapporter samt NOU, 2021: 3, som omhandler ungdom og porno indikerer at 

både fagfolk, foreldre og ungdommen selv er bekymret for pornoens potensielle skadelige 

effekter. Bekymringene knytter seg blant annet til konsekvensene det tenkes å kunne ha for 

seksualiteten senere i livet (Berggrav, 2020; Mattebo et al., 2014; NOU, 2021:3; Rothman et 

al., 2016). På den andre siden argumenterer forskere med at diskursen rundt porno som noe 

skadelig, samt utgangspunktet i at ungdom må beskyttes, er egnet til å skape frykt og avstand 

i seg selv (Goldstein, 2020; Spisak, 2016).  

 

Sex og Samfunn (2022) har gjennomført en kartlegging av seksualitetsundervisningen i 

skolen, for å se hva som bør forbedres i dagens seksualitetsundervisning. «Digital seksualitet» 

er et nytt tema som det kartlegges for om elevene har fått i undervisningen. Av de 1140 spurte 

elevene oppga 33 % av dem at seksualitetsundervisningen hadde berørt dette temaet. Tallet 

gjenspeiler lærernes opplevelse av egen kompetanse til å undervise om digital seksualitet. Syv 

av 10 elever ønsker seg mer seksualitetsundervisning. En fjerdedel av de spurte elevene 

ønsket at helsesykepleier skulle holde seksualitetsundervisningen (Sex og Samfunn, 2022). 

Det er uttrykt et ønske blant norsk ungdom om at porno tematiseres i 

seksualitetsundervisningen, og at helsesykepleier kan være formidleren av dette (Berggrav, 

2020).  

 

1.2 Formål, forskningsspørsmål og hensikt 

Gjennom å tematisk analysere spørsmålene ungdom har om porno på Ung.no, og drøfte 

funnene i lys av valgt teoretisk rammeverk, er formålet videre å kunne få kunnskap om hvilke 

temaer som kommer til uttrykk i spørsmål ungdom mellom 13 og 16 år har om porno. Dette 
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er interessant å undersøke fordi en del av helsesykepleiers mandat er å undervise og veilede 

ungdom i seksuell helse (Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten, 2018). 

Forskningsspørsmålet i masterprosjektet lyder som følgende:  

 

«Hvilke spørsmål stiller ungdom mellom 13 og 16 år om porno på den digitale 

informasjonstjenesten Ung.no?»   

 

Hensikten med å drøfte funnene i lys av valgt teori og empiri, er å komme frem til nye 

perspektiver som kan overføres til det praktiske arbeidet med ungdom og seksuell helse i en 

helsefremmende kontekst.  

 

1.2.1 Begrepsavklaringer 

Ungdom defineres av Verdens helseorganisasjon som livsfasen mellom barn og voksen, og 

spenner fra 10 til 19 år. Denne livsfasen preges av store endringer; fysisk, kognitivt og 

psykososialt. Noe som i sin tur påvirker hvordan ungdom føler, tenker, tar beslutninger og 

samhandler med omverden. I denne fasen etableres adferdsmønstre, blant annet knyttet til 

seksuell aktivitet (World Health Organization, u.å.). Ungdom i dette prosjektet vil referere til 

gutter og jenter i aldersgruppen 13-16 år. Denne aldersgruppen befinner seg på 

ungdomstrinnet. Sentralt i ungdomsalderen er identitetsdannelse, løsrivelse fra foreldre, 

pubertet og emosjonalitet (Tetzchner, 2012). For at ungdommer skal ha en sunn utvikling og 

god helse, trenger ungdom informasjon, herunder seksuell helseinformasjon. Ungdoms 

medvirkning i utvikling av tjenester og intervensjoner er sentral (World Health Organization, 

u.å.). 

 

Porno kan defineres som fremstillinger som har til hensikt å vekke seksuell opphisselse. 

Pornoens rekkevidde har skutt fart i takt med den teknologiske utviklingen. Videokassetter, 

DVD, internett og mobiltjenester har ført til økt distribuering og økt konsum. Pornokonsum er 

allikevel sterkt forbundet med skam og tabu da det assosieres med onani (Rolness, 2021).  

I Straffeloven § 317 (2005) defineres pornografi som kjønnslige skildringer som virker 

nedverdigende eller støtende. Å utbre generelt eller utlevere et slikt materiale spesielt til 

personer under 18 år kan straffes med bot eller fengsel i inntil tre år. Det regnes imidlertid 
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ikke som pornografi å vise kjønnslige skildringer som kan ansees forsvarlige ut ifra et 

estetisk, kunstnerisk, vitenskapelig eller informativt formål (Straffeloven, 2005).  

Å produsere eller framstille materiale som viser overgrep mot barn eller som seksualiserer 

barn kan straffes med samme strafferamme som nevnt. Barn regnes som personer som er eller 

framstår under 18 år. Dersom samtykke til slik fremstilling er gitt, og partene er mellom 16 og 

18 år og jevnbyrdige i alder og utvikling kan straff falle bort (Straffeloven, 2005).  

Når ungdom definerer porno kan det forstås slik: Alt du kan se på et pornonettsted, inkludert 

pornofilmer, bilder, pop-up annonser, for eksempel reklame for penisforstørrelse eller 

tredjepartstjenester, som tilbud om betalt sex (Davis et al., 2020).  

 

Digitale informasjonstjenester omfatter både informasjon gjennom enveiskommunikasjon, 

for eksempel informasjonsartikler om ulike tema. Digitale informasjonstjenester i denne 

studien refererer fortrinnsvis til tjenester gjennom toveiskommunikasjon. 

Toveiskommunikasjonen er for eksempel chattetjenester og spørsmål-/svar-tjenester. Digitale 

tjenester fordrer også tilgjengelighet via mobil, pc eller nettbrett (Helsedirektoratet, 2018). I 

dette prosjektet er det offentliges informasjonskanal for ungdom: Ung.no, valgt som 

studieobjekt. Nettstedet er kvalitetssikret og finansiert av helse og omsorgsdepartementet 

(Helsedirektoratet, 2018).  

 

Seksuell helse ble definert av Verdens helseorganisasjon i 1975 som integrasjonen mellom de 

somatiske, emosjonelle, intellektuelle og sosiale aspektene ved å være et seksuelt vesen. 

Tilnærmingen til seksuell helse tar utgangspunkt i seksualitet som noe positivt og 

livsberikende. Dermed bør fremgangsmåten til seksuell helse som tematikk preges av å styrke 

liv og personlige relasjoner, og ikke bare fokusere på rådgivning knyttet til reproduksjon og 

seksuelt overførbare sykdommer. I 2006 publiserte Verdens helseorganisasjon definisjonene 

på seksuell helse og seksuelle rettigheter. De seksuelle rettighetene er tett forbundet med 

menneskerettighetene. Retten til privatliv er et område innenfor de seksuelle rettighetene 

(World Health Organization, 2017).  

 

Seksualitetsundervisning skal gi nøyaktig, alderstilpasset og oppdatert helseinformasjon 

knyttet til seksualitet. God og presis informasjon kan fjerne misoppfatninger og fylle 

kunnskapshull. Dette kan være med på å styrke positive holdninger og verdier samt fremme 

mestring (World Health Organization, 2017).  
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1.3 Helsesykepleiers mandat 

Helsesykepleiers arbeid retter seg helhetlig mot barn, ungdom, foreldre, familier og samfunn, 

gjennom forebyggende og helsefremmende arbeid (Andersen et al., 2022). Arbeidet med 

forebyggende- og helsefremmende tjenester er beskrevet i Nasjonal faglig retningslinje for 

helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom (2017). Helsesykepleier arbeider 

helsefremmende rettet mot seksualitet gjennom helsestasjon (0-5 år), skolehelsetjenesten (5-

20 år) og helsestasjon for ungdom (ungdom opp til 20 år). Arbeidet innebærer et tverrfaglig 

samarbeid (Helsedirektoratet, 2017). Helsefremmende arbeid i skolen kan skje gjennom 

systematiske tiltak i et samarbeid mellom skolen og skolehelsetjenesten (Haugland & Misvær, 

2009). Et slikt systematisk helsefremmende tiltak kan for eksempel være å bidra inn i skolens 

undervisning om seksualitet og samliv, slik det er en sterk anbefaling om å gjøre i nasjonal 

faglig retningslinje (Helsedirektoratet, 2017).  

 

Datamaterialet i dette prosjektet baserer seg på innsendte spørsmål fra ungdom mellom 13 og 

16 år. Denne aldersgruppen befinner seg på ungdomstrinnet og helsesykepleier retter seg mot 

denne aldersgruppen gjennom skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom 

(Helsedirektoratet, 2017). Skolehelsetjenesten skal sikre tilpassede tjenester til barn og unge 

rundt forhold knyttet til fysisk, psykisk og seksuell helse (Forskrift om helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten, 2018). På ungdomstrinnet er temaer om kroppens utvikling, holdninger, 

verdier og mangfold knyttet til sex i samfunnet, seksuelle rettigheter og grensesetting, 

selvrespekt, mellommenneskelige relasjoner, seksualitet og identitet, fremhevet 

(Helsedirektoratet, 2017). I nasjonalfaglig retningslinje for helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten (2017), kapittel 6, er det krav i lov om å gi ungdom samtaler og 

veiledning rundt temaer som kroppslig utvikling, følelser, forelskelse og seksualitet. I 

Strategiplan for seksuell helse (2017-2022) vises det til at læreplanverket har innført 

kunnskap om kropp, grenser og seksualitet som et sentralt område i det nye faget folkehelse 

og livsmestring. Fra 7. trinn er det et kompetansemål å kunne snakke om hvordan seksualitet 

fremstilles i media, og hvilke inntrykk og oppfatninger dette kan gi.   

 

Landsgruppen av helsesykepleiere (LaH) og Norsk sykepleierforbund (NSF), publiserte en 

rapport i 2015, som beskriver helsesykepleiers muligheter og utfordringer. Rapporten viser til 

at helsesykepleiers arbeid baserer seg på å fremme livsmestring, god helse og trivsel. 
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Rapportens tittel «Trygg, tydelig og tilgjengelig» gjenspeiler forutsetninger for at tjenesten 

skal kunne utfylle mandatet (Landsgruppen av helsesykepleiere NSF, 2015). En sentral verdi i 

helsesykepleiers yrkesutøvelse er tillit (Andersen et al., 2022). Helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten har over 90 prosent oppslutning om det frivillige tilbudet (Statistisk 

sentralbyrå, 2020). Tillit har betydning i helsesykepleiers rolle som samfunnsaktør. I denne 

sammenheng kan rollen som samfunnsaktør innebære å bidra med folkeopplysning om 

normal seksuell utvikling, for eksempel gjennom media eller i nettverksmøter (Landsgruppen 

av helsesykepleiere NSF, 2015). 

 

Helsesykepleiers arbeidsmetode i skolen baserer seg ofte på veiledning, og det innebærer 

aktiv lytting og formidling av tilpasset helseinformasjon (Andersen, et al.). Veiledning er en 

pedagogisk istandsettingsprosess som har til hensikt å styrke mestringskompetansen hos den 

som blir veiledet. Det kan skje gjennom dialog i gruppe eller individuelt (Tveiten, 2019). 

Helsefremmende arbeid er definert som istandsettelsesprosessen som muliggjør for folk å ta 

kontroll over faktorer som fremmer helse (World Health Organization, 2009). Laholt et al. 

(2017) har undersøkt hvilke former for visuelle verktøy helsesykepleiere bruker i veiledning 

av barn og unge. I denne studiens sammenheng er ungdoms bruk av egen telefon en 

interessant form for et slikt visuelt verktøy. Studien viste at telefonene kunne bidra til å åpne 

opp for sensitiv tematikk som kan være utfordrende for ungdom å verbalisere. Slike metoder 

ble ansett som en måte å styrke relasjonen mellom eleven og helsesykepleier, og som i sin tur 

kan anses som et nyttig verktøy i det helsefremmende arbeidet (Laholt, et al., 2017).   

 

1.4 Politiske rammer for seksuell helse 

Innenfor tematikken som berøres i dette masterprosjektet er Barnekonvensjonens artikkel 13 

og 17 aktuelle å nevne. Artikkel 13 skal sikre barnet retten til ytringsfrihet og til å søke og 

motta informasjon. Artikkel 17 i Barnekonvensjonen skal sikre barnet tilgang til egnet 

informasjon. Dette innebærer retten til tilgang på informasjon som retter seg mot barnets 

sosiale, åndelige og moralske velferd og fysiske og psykiske helse (Barnekonvensjonen, 

2003).  

 

Stortinget fattet i juni 2017 et vedtak om å utnevne et tverrfaglig utvalg, med hovedformål å 

beskytte barn mot pornografi og seksuelt innhold på nett. I juni 2019 ble «Utvalg for 

beskyttelse av barn og unge mot skadelig medieinnhold – med særlig vekt på pornografisk og 
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seksualisert innhold» (Medieskadelighetsutvalget), oppnevnt ved kongelig resolusjon. 

Utvalget leverte NOU 2021: 3: «Barneliv foran, bak og i skjermen». 

Medieskadelighetsutvalgets mandat var blant annet å kartlegge og sammenfatte kunnskap om 

skadevirkninger av ulike typer medieinnhold. Det ble gjennomført en litteraturgjennomgang, 

med formål om å finne overordnede forskningsfunn knyttet til barn, mediebruk og skadelige 

effekter mellom 2007 og 2020. I delen som omhandler pornografi og seksuelt innhold, inngår 

7 empiriske studier og 4 kunnskapsoppsummeringer. Funnene viser til flere korrelasjoner. For 

eksempel finner litteraturgjennomgangen korrelasjon mellom eksponering for voldelig 

seksuelt medieinnhold og høyere toleranse for vold i parforhold og seksuell vold. Det finnes 

imidlertid ingen studier som viser at barn og unge kan skades av å bli eksponert for seksuelt 

innhold på nettet. Begrepet skadelighet betyr i denne sammenheng at barn og unges forståelse 

og verdier knyttet til sex blir påvirket. Det er også definert som skadelig at deres seksuelle 

adferd endres som følge av pornoen, for eksempel i form av tidligere seksuell debut eller 

risikofylt seksuell adferd (NOU 2021: 3).  

 

«Snakk om det!» Strategi for seksuell helse (2017-2022), er en strategiplan som samler 

arbeidet om seksuell helse med et utgangspunkt i at seksualitet er en helsefremmende ressurs. 

Tidligere strategiplaner for seksuell helse har tatt utgangspunkt i problemstillinger som 

handler om forebygging av seksuelt overførbare infeksjoner, uønskede svangerskap og abort. 

Denne gangen er målsetningen å styrke individets handlingskompetanse til å ivareta god 

seksuell helse og livskvalitet hos den enkelte (Helse og omsorgsdepartementet, 2017-2022). 

Dette er i tråd med det helsefremmende arbeidet med seksuell helse som fordrer en positiv og 

respektfull tilnærming til seksualitet og seksuell helse (World Health Organization, 2017). 

«Snakk om det! Strategi for seksuell helse» (2017-2022) har som siktemål å bidra til et åpent 

og inkluderende samfunn, der tabuer, skam, fordommer og stigmatisering knyttet til 

seksualitet motvirkes. Målgruppen for Strategi for seksuell helse er hele befolkningen og alle 

som jobber i helse- og omsorgstjenesten, herunder helsesykepleiere.  

 

Det er en politisk målsetting at ungdom skal benytte seg mer av digitale helsetjenester (Helse 

og omsorgsdepartementet, 2017-2022). En kartlegging av nettjenester for ungdom, viste et 

behov for å samordne og videreutvikle digitale tjenester som skal levere et kvalitetssikret 

informasjonstilbud til ungdom i alderen 13-20 år. Kartleggingen resulterte i programmet 

DIGI-UNG, og er et samarbeid mellom Barne- ungdoms og familiedirektoratet, 
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Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse (DIGIUNG, u.å.). Digitale tjenester som skal 

levere et kvalitetssikret informasjonstilbud til ungdom, har som formål å bidra til mestring og 

selvhjelp (Direktoratet for e-helse, 2022). Innsiktsarbeidet som er gjort i forbindelse med 

prosjektet viser at ungdommer ønsker digitale tjenester som er lett tilgjengelige og som gir 

muligheten for å være anonym i møte med fagfolk over digitale flater (Lassemo et al., 2018). 

Støtte og arbeid rettet mot digitale informasjonstjenester er et tiltak som har til hensikt å 

styrke mestringskompetansen og gi ungdom kontroll over egen seksuell helse (Helse og 

omsorgsdepartementet, 2017-2022). 

 

1.5 Ung.no 

Ung.no ble opprettet i 2003. I forbindelse med nedleggelsen av forgjengeren Klara Klok, ble 

informasjonstjenesten i 2017 utvidet til å besvare helserelaterte spørsmål (Kvitrud, 2017). 

Ung.no er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet (Helsedirektoratet, 2018).  Tjenesten 

består av 250 fagpersoner og profesjoner samt offentlige virksomheter og organisasjoner, som 

samordnet svarer på barn og unges innsendte spørsmål om ulike temaer som opptar dem. 

Fagpersonene som svarer på spørsmål består blant annet av helsesykepleiere og andre 

spesialsykepleiere, psykologer, sexologer, familieterapeuter, leger og utdanningsrådgivere 

(Bufdir, u.å.). Kategorien ‘kropp, helse og identitet’ utgjør den største blant de innsendte 

spørsmålene (Lassemo et al., 2018). DIGI-UNG prosjektet har gjennomført en 

brukerundersøkelse for å kartlegge ungdommenes kjennskap og forventninger til dagens 

digitale tjenester. 95 prosent av ungdommene (n=1060) mellom 13 og 20 år svarer at de 

kjenner til Ung.no. Til sammenlikning er det 50 prosent som kjenner til andre spørre- og 

chattetjenester som Sex og Samfunn (Helsedirektoratet, 2018). Informasjonskanalen er også 

nevnt som en kanal som skolehelsetjenesten er anbefalt å henvise ungdommer til, for å kunne 

tilegne seg kvalitetssikret helseinformasjon (Helsedirektoratet, 2017). Basert på tjenestens 

rekkevidde ansees dermed Ung.no som godt egnet for å samle datamateriale i denne 

sammenheng. 

 

Ung.no er fundert i barnekonvensjonens artikkel 13 om ytring- og opplysningsfrihet, og 

artikkel 17 om retten til informasjon og stoff fra forskjellige nasjonale og internasjonale 

kilder, særlig de som har som formål å fremme sosial, åndelig og moralsk velferd samt 

psykisk og fysisk helse (Barnekonvensjonen, 2003). Totalt 75 521 spørsmål ble besvart i 

2020. Det kan derfor tenkes at tjenesten har en god oversikt over hva ungdom lurer på, og 
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dette kan ha nytteverdi både for forskningsinstitusjoner og ulike fagpersoner som arbeider 

med barn og unge (Bufdir, 2020).  

 

1.6 Avgrensninger 

Avgrensningen i dette prosjektet er gjort med bakgrunn i forskningsspørsmålet og studiens 

formål og hensikt. Studien avgrenser seg til helsesykepleiers arbeid innenfor seksuell helse, 

rettet mot ungdom mellom 13 og 16 år. Denne aldersgruppen nås av helsesykepleier gjennom 

skolehelsetjenesten på ungdomstrinnet og helsestasjon for ungdom. Seksuell helse er et 

komplekst tema som helsesykepleier arbeider både forebyggende og helsefremmende med. 

Mens forebyggende arbeid handler om å arbeide mot at uheldige konsekvenser skal skje, på 

bakgrunn av observerte risikofaktorer, handler helsefremmende arbeid om å se ressursene og 

fremme mestring (Andersen et al., 2022). På grunn av oppgavens omfang har jeg imidlertid, 

måtte velge bort det forebyggende aspektet innenfor arbeidet med seksuell helse, og vil kun 

belyse den helsefremmende delen av arbeidet. Det er uttrykt fra helsesykepleiere at det 

helsefremmende perspektivet ofte havner i bakgrunnen av arbeidet med å forebygge uhelse 

(Landsgruppen av helsesykepleiere NSF, 2015). Det er også uttrykt at det problemorienterte 

fokuset knyttet til porno i lang tid har fått for stor plass i tidligere forskning, og det etterlyses 

mer forskning om de positive og helsebringende aspektene ved porno (Goldstein, 2020; 

Spisak, 2016; Davis et al., 2020; Mattebo et al. 2013; Peter & Valkenburg, 2016). 

 

Arbeidsmetodene til helsesykepleier vil i dette prosjektet avgrense seg til veiledning i seksuell 

helse. Dette kan gjøres individuelt eller i grupper (Tveiten, 2019). Gjennom å forstå og 

fortolke temaene i spørsmål om porno, tenkes det å kunne få innsikt som kan brukes i 

helsesykepleiers arbeid med undervisning og veiledning i seksuell helse til ungdom i 

ungdomsskolen. Veiledning og undervisning, vil kunne brukes om hverandre. Når 

skolehelsetjenesten samarbeider med skolen om undervisning, vil det være naturlig å bruke 

ordet ‘undervisning’. Når helsesykepleier veileder individuelt eller i grupper, er det naturlig å 

bruke ‘veiledning’.  
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2 Tidligere forskning 

Sentrale søkeord samt søkeprosessen er beskrevet i vedlegg 3. Inklusjon- og 

eksklusjonskriteriene i litteratursøket var at artiklene ikke skulle være eldre enn 10 år, 

omhandle ungdom og artiklene måtte være fagfellevurderte. 

De utvalgte studiene er fortrinnsvis kvalitative, med individuelle intervjuer og fokusgrupper. 

Noen studier baserer seg på erfaringer med workshop og en av studiene er en 

litteraturgjennomgang av både kvantitativ og kvalitativ forskning på ungdom og porno. 

Analyser av innsendte spørsmål og helseforumer på internett er også metoder blant de 

inkluderte studiene.  

 

2.1 Ungdoms tilgang til og opplevelse av porno 

Peter & Valkenburg (2016) har gjennomført en systematisk litteraturgjennomgang av 

forskning gjort på ungdom og porno mellom 1995 og 2015. Forskerne fant at det var høyere 

utbredelse av porno blant noen ungdommer sammenliknet med andre. Gutter ser mer porno 

enn jenter.  Andre tilleggsfaktorer var ungdommer som var kommet lengre i 

pubertetsutviklingen, utviste sensasjonssøkende adferd eller hadde urolige familieforhold. 

Litteraturgjennomgangen fant også at pornokonsum var assosiert med mer ettergivende 

seksualadferd og mer kjønnsstereotypiske holdninger. Frekvensen av seksuell omgang og 

erfaringer med tilfeldig sex og seksuell aggresjon knyttet til både offer og utøver av seksuell 

vold var også høyere blant ungdommer med de nevnte tilleggsfaktorene. Studien er tydelig på 

at disse funnene har metodiske og teoretiske mangler, og at årsakene til de nevnte 

konsekvensene ikke kan tilskrives ungdoms pornovaner alene. Til tross for svakheter i 

studien, løfter den frem noen interessante forslag til studier videre. Et av forslagene er at 

forskningsfeltet på dette området bør bli mer åpent for spørsmål om positive implikasjoner av 

unges pornobruk, herunder seksuell nytelse. En større åpenhet vil gi en mer nyansert 

forståelse av hva porno betyr for ungdom. Dette innebærer å se unges bruk av porno i 

sammenheng med sosial og kulturell utvikling (Peter & Valkenburg, 2016).  

 

Norske tall på pornoens utbredelse finnes i Barn og Medier undersøkelsen som utføres av 

Medietilsynet annethvert år. I rapporten fra 2020 rapporteres det at 49 % av 13-18 åringene 

har sett porno. Andelen er høyere blant guttene enn jentene. 29 % av dem så dette for første 

gang da de var 11-12 år. Et klart flertall av ungdommene som har sett pornografisk innhold 
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svarte at de søker etter dette selv, på spørsmål om hvordan det skjedde at de så porno sist. Om 

opplevelsen av pornoen svarte 86 % av de spurte ungdommene (n=3395) at de likte det eller 

syntes det var spennende med det pornografiske innholdet. 11 % syntes det var ubehagelig 

eller ekkelt (Medietilsynet, 2020). Internasjonale og skandinaviske studier i tillegg til Barn og 

Medier-undersøkelsen (2020) viser til at utbredelsen av porno blant barn og unge er stor, og 

pornoen ser ut til å ha fått et godt fotfeste og bred rekkevidde i ungdomsliv, med økt tilgang 

til internett og mange plattformer (Davis et al, 2020; Goldstein, 2020; Mattebo, et al. 2014; 

Medietilsynet, 2020; Scarcelli, 2015; Spisak, 2016;).  

 

Redd Barna publiserte i 2020 rapporten «Et skada bilde på hvordan sex er», som har til 

hensikt å belyse hvordan ungdom opplever tilgang og påvirkning fra porno. Funnene i 

rapporten viser til at barn og unge opplever tilgangen til porno som problematisk, ettersom de 

ikke har kunnskapen eller verktøyene til å forstå inntrykkene pornoen etterlater dem med. 

Ungdommene i undersøkelsen understreker et behov for å lære mer om porno. Det kan være 

utfordrende for foreldre, lærere og andre profesjonelle voksne å snakke med barn og unge om 

porno. Dette kan være grunnen til at barn og unge opplever lite initiativ til opplysning om 

temaet (Berggrav, 2020). Ungdom i en Svensk studie rapporterer også om opplevelsen av at 

pornoen er «overalt» (Mattebo et al., 2012). 

 

Ungdom er ingen ensartet gruppe, og opplevelsene av porno er basert på kvalitative studier, 

og resultatene inneholder derfor stor diversitet og begrensninger for å kunne si noe om 

ungdommer generelt. Noen funn viser til at tanker om porno hos ungdom handler om at porno 

skaper urealistiske forventninger til kropp og sex (Mattebo et al., 2012). Ungdom har også 

bekymringer knyttet til at pornoen kan flytte grenser for hva som er sex og hva som er 

overgrep (Berggrav, 2020; Goldstein, 2020). Goldstein (2020) løfter frem at ungdommenes 

grenser for hva man er komfortabel med kan trues, og ungdom kan oppleve at de trenger mer 

ekstrem porno neste gang for å oppleve mer intens opphisselse. Dette skaper videre 

bekymringer for fenomenet om pornoavhengighet. Mattebo et al. (2012) viser til at porno kan 

oppleves som en kilde til inspirasjon for å lære om ulike seksuelle praksiser og en kilde til å 

oppnå nytelse. Opplevelse av ambivalens er beskrevet i de inkluderte studiene (Scarcelli, 

2015; Spisak, 2016, 2017). Ungdom beskriver at de vil vite hva «alle de andre» snakker om, 

men samtidig ligger det en bekymring rundt konsekvensene av det pornografiske materialet 

(Mattebo et al., 2012). Ambivalens er også beskrevet gjennom følelser som avsky, skam, 

frykt for fordømmelse og anger, samtidig som ungdommen opplever at det pornografiske 
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materialet som givende og en kilde til nytelse (Spisak, 2016). Det blir også påpekt at porno 

kan være positivt for noen mennesker, og kan være egnet til å fylle et behov hos enkelte 

(Mattebo et al., 2012).  

 

2.2 Voksnes bekymringer for ungdoms pornobruk 

Spørsmålene unge stiller om porno, bærer preg av at de er bekymret for om pornoen kan være 

skadelig for dem, basert på kommentarer fra foreldre, lærere og andre profesjonelle voksne 

(Spisak, 2016). Den økte tilgjengeligheten til porno gjennom ulike plattformer ser ut til å ha 

skapt økt interesse for forskning på ungdom og porno. Peter & Valkenburgs (2016) 

litteraturgjennomgang finner imidlertid sprikende svar, når det kommer til spørsmålet om 

pornoens påvirkning av unges seksuelle adferd og holdninger. Noen studier finner evidens for 

at pornokonsum blant unge er relatert til en sterkere tilbøyelighet til seksuelle aktiviteter. 

Andre studier finner evidens for at pornokonsum er relatert til større seksuell tilbaketrekning 

(Peter & Valkenburg, 2016). Forskningsfronten på området preges av stor vitenskapelig 

uenighet. Amerikanske myndigheter erklærte i 2016 pornoen for å være en folkehelsekrise 

(Rothman et al., 2020). Selv om evidensen for pornoens skadevirkende effekt på ungdom er 

uklar, virker det å være enighet blant noen forskere om at styrking av ungdommers 

mediekompetanse («media literacy»), har effekt på kritisk tenkning over inntrykkene pornoen 

etterlater ungdom med (Davis et al., 2020; Mattebo et al., 2014; Rothman et al. 2020). Davis 

et al. (2020) gjennomførte en workshop-studie med hensikt i å utvikle et produkt som skulle 

heve kompetansen til sårbare ungdommer i møte med porno. Studiens funn peker på et økt 

informasjonsbehov innenfor porno og seksuell helse. Rothman et al. (2020) utviklet et 

undervisningsprogram kalt «Sannheten om pornografi: En læreplan for pornografi literacy» 

for elever i videregående skole, designet med mål om å redusere seksuell vold og datingvold. 

Goldstein (2020) kritiserer imidlertid ideen om at svak mediekompetanse er årsaken til de 

potensielle uheldige konsekvensene av porno, da tilnærmingen legger som premiss at ungdom 

har manglende vurderingsevne i møte med pornoen. Dette kan være med på å miste 

refleksjonene ungdom allerede innehar omkring de politiske, relasjonelle, økonomiske, 

erotiske og personlige aspektene ved porno. Spisak (2016) antyder at det er den uklare 

kommunikasjonen rundt pornoens skadelighet som forstyrrer ungdommen, og ikke pornoen i 

seg selv. Studien belyser at det ligger skam og skyldfølelse knyttet til eget pornokonsum blant 

ungdommer. Det antydes at følelsen av å gjøre noe skamfullt, knytter seg til voksnes økende 

opptatthet av at porno er noe barn og unges skal beskyttes mot (Spisak, 2016). 
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2.3 Seksualitetsundervisning og porno 

Funn i Davis og kollegaers (2020) workshop-studie fremhever at det etterlyses effektive 

undervisningsopplegg for å kunne utvide kunnskapen barn og unge har om porno. Dette 

gjøres ved å se forbi det problemorienterte søkelyset på porno. Studien identifiserer et 

informasjonsunderskudd knyttet til nytelse, seksuell oppdagelse og selvrepresentasjon (Davis 

et al., 2020). En slik tilnærming er forenelig med funn i Goldsteins (2020) studie, som peker 

på at diskursene rundt unges engasjement med porno gjenspeiler forestillingen om at porno 

gir et forvrengt bilde av hvordan sex er. En studie utført av Mattebo et al. (2014), hadde til 

hensikt å undersøke hvordan personell i skole og skolehelsetjeneste vurderer pornoens 

påvirkningskraft hos ungdom. Studien ville undersøke hvor forberedt skolepersonell var på å 

ta opp temaer om seksualitet og likestilling. Funnene peker på at personellet som underviser 

ungdom om seksuell helse har en oppfatning av at porno er en utbredt kilde til informasjon, 

og at det bidrar til normskapende idealer og en dominerende («demanding») seksualitet. 

Studien konkluderer med at undervisere mangler egnede undervisningsmetoder og verktøy. 

Studien avdekker videre et behov for økt kritisk mediekompetanse for å håndtere inntrykkene 

pornoen etterlater ungdommer med (Mattebo et al., 2014). Dette åpner igjen for en diskusjon 

rundt seksualundervisningens struktur. Når undervisningen er mer ikke-lineær fremfor å være 

top-down drevet, kan det åpnes opp for mer refleksjon rundt det komplekse temaet porno er. 

Det kan ligge et stort pedagogisk potensial i å gjennomføre seksualitetsundervisning i et 

diskusjonsfora. Unges forhold til porno er komplekst og rommer et bredt spekter av 

opplevelser. Videre påpekes det at det tidligere har vært for stort søkelys på de skadelige 

virkningene av porno, og tenkt at dette skal løses gjennom å styrke unges kunnskap og 

kompetanse knyttet til nettbruk (Goldstein, 2020). Behovet for styrking av mediekompetanse 

er noe som forskningen til Rothman et al. (2020) og Davis et al. (2020) også fremhever. 

Goldsteins (2020) studie kritiserer imidlertid utgangspunktet i at en ser på ungdom som ute av 

kontroll, og at deres seksualitet er truet av pornoen. Det teoretiske rammeverket som studien 

støtter seg til, belyser at unge mennesker ønsker mer enn bare seksuell nytelse. De krever 

også bedre vilkår for likeverd, omsorg og rettferdighet for å leve meningsfulle, kjærlige og 

trygge liv. Det konkluderes med et behov for mer forskning rundt nyansene av ungdoms 

forhold til porno (Goldstein, 2020).  
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2.4 Barn og unges spørsmål om seksuell helse og porno på 
digitale tjenester 

Cohn & Richters (2013) analyserte 100 helseforumer for å finne ut hva slags 

helsebekymringer unge personer har knyttet til seksuell helse. ‘Fysisk og sosial normalitet’ og 

‘onani’ er to temaer som forekom hyppig hos ungdommer som sendte inn spørsmål om 

bekymringer knyttet til helse og seksualitet. Spørsmålene var ofte av typen «Hva er galt med 

meg?» og «Hva skal jeg gjøre?». Penisstørrelse og seksuell orientering var hyppig spurte 

spørsmål blant gutter. Studien viser også at opptattheten av normalitet er et behov som kan 

imøtekommes i forum der erfaringer flere deler diskuteres. Dette aspektet trekkes også fram i 

en studie gjort av Spisak (2017) som har analysert 91 spørsmål om porno stilt av jenter på 

digitale spørsmål/svar-tjenester i Finnland. Spørsmålene bærer preg av et behov for 

normalisering av forvirring rundt identitet, lyst og seksuell orientering. Cohn & Richters 

(2013) påpeker at internett er den største kilden til informasjon for ungdom. Google blir 

stadig mer sofistikert i sine algoritmer ved at mange statlige og kvalitetssikrede kilder dukker 

opp øverst på trefflisten når ungdom skriver inn søkeord om seksuell helse. Utfordringen er 

imidlertid at ungdom kan ha et annet språk rundt seksuell helse enn profesjonelle voksne, og 

dermed mister algoritmene dem, og de kvalitetssikrede kildene dukker ikke nødvendigvis opp 

hos den unge bak tastaturet (Cohn & Richters, 2013). Hvilke spørsmål ungdom har om porno, 

kan si noe om hva som mangler i seksualitetsundervisningen (Spisak, 2017). Ved å gjøre 

studier på internettbaserte plattformer med tekst skrevet av ungdom, kan man forstå språket, 

som igjen kan bidra til å forstå behovet for seksuell helseinformasjon (Cohn & Richters, 

2013).   

 

Shoveller et al. (2012) gjennomførte 52 semistrukturerte dybdeintervjuer med unge personer 

mellom 15 og 24 år. Hensikten var å få unges perspektiver på bruk av nettbaserte 

informasjonstjenester innenfor seksuell helse. Alle deltakerne i studien hadde positive 

erfaringer med å bruke nettbaserte chatte- og spørretjenester, og trakk spesifikt sykepleiere 

frem som en verdsatt faggruppe. Muligheten for å være anonym i møte med en ansiktsløs 

person vektlegges av ungdommene i bruken av nettbaserte tjenester knyttet til seksuell helse 

(Shoveller et al., 2012). Det samme aspektet kommer frem i en studie gjort av Kamath og 

kollegaer (2016). Guttene i studien la vekt på at digitale rådgivningstjenester var en faktor for 

at dem skulle diskutere reproduktiv helse med fagfolk. Vennlig tilnærming, konfidensialitet, 

tilgjengelighet og kulturell aksept, var nevnt som faktorer for at gutter skal benytte 

reproduktive helsetjenester. Deltakerne i Shoveller et al. (2012) sin studie løfter frem at det er 



 

Side 15 av 81 

av stor nytte å lese tidligere spørsmål og svar, og at de er mer tilbøyelig til å benytte seg av 

tjenesten gjennom å lese tidligere tekster enn å sende inn spørsmål selv. Dette trekkes frem i 

Cohn & Richters’ (2013) studie også. Når en kan skrive ærlig og uhemmet om sine tanker og 

bekymringer, åpner det opp for en sosial støtte som ville vært vanskelig å oppnå i ansikt-til-

ansikt-interaksjoner (Shoveller et al., 2012).  

 

Ungdoms anonyme spørsmål om porno på internettbaserte tjenester, har vært 

undersøkelsesobjekt i Spisaks studier fra 2016 og 2017. Det beskrives at ungdom har en sterk 

bevissthet knyttet til forestillingene om at porno fører til skade hos unge. Forskeren legger 

merke til at ungdoms spørsmål om porno omhandler overlappende temaer om blant annet 

porno og aldersgrenser, juss, og risiko for skade. Studien trekker frem at unge mennesker 

forstår at porno kan ha uheldige konsekvenser, men de ønsker som kompetente forbrukere, å 

bedømme dette selv (Spisak, 2016, 2017). Kamath et al. (2016) sin studie baserer seg på et 

utvalg gutter i India, og bakgrunnen er noe man kjenner igjen i vestlig kultur. Guttene i 

studien gav uttrykk for bekymring knyttet til pornoens negative påvirkningskraft. Selv om 

ikke alt lar seg overføre til vestlig kultur, gir studien et blikk på fenomenet i et mer globalt 

perspektiv. Det er universelt at tenårene og puberteten er preget av dype biologiske, kognitive, 

emosjonelle og sosiale endringer (Tetzchner, 2012). Våte drømmer, onani, porno og internett 

ble ansett som problematisk. Studien konkluderer med at guttenes perspektiv er noe det trengs 

mer forskning på innenfor reproduktiv helse (Kamath et al., 2016). 

 

Jenters spørsmål om porno reflekterer en bevissthet rundt egen seksualitet knyttet til sosiale 

normer og kjønnsroller. Deres seksuelle drifter og lyst kan komme i konflikt med det som er 

ansett å være sosialt akseptert i gitte kulturelle og sosiale rammer (Spisak, 2017). Scarcelli 

(2015) fremhever i sin studie at jenter kan oppleve porno som en kilde til indre konflikt. 

Pornoen blir et sted de henvender seg til både for å utforske egen seksualitet og for å få 

kunnskap om gutters seksuelle fantasier. Ved å se på porno får de kunnskap om sosiale 

konstruksjoner om kjønn og seksualitet som befinner seg blant jevnaldrende. Samtidig skaper 

det sosiale stigmaet rundt å være jente som ser på porno ambivalens (Scarcelli, 2015). 
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3 Teoretisk rammeverk 

En kan ikke bli helsesykepleier uten å bli sykepleier først. Med spesialisering innenfor 

helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge mellom 0 og 20 år, og deres 

foresatte, er teorier fra blant annet psykologi og samfunnsmedisin brukt i det praktiske 

arbeidet (Laholt et al., 2022). Denne studien belyses fortrinnsvis med utgangspunkt i Kari 

Martinsens (2003, 2005, 2012, 2021) omsorgsfilosofi. Teorier innenfor psykologi og 

sosiologi benyttes også i denne studien. Utviklingspsykologi (Tetzchner, 2012) og normal 

seksuell utvikling (Langfeldt, 1986/2000) og (Vildalen, 2014) er teoretiske perspektiver som 

benyttes i denne studien. Foucaults (1976/1999) teorier om språk, makt og seksualitet 

beskrives også. I arbeidet med forebyggende og helsefremmende arbeid behandles ikke 

pasienter. Sårbarhet, lidelse og utsatthet må forstås som noe som finnes hos alle mennesker, 

sykt eller friskt, og i alle faser av livet (Martinsen, 2003). Martinsen (2003) påpeker at 

livsmulighetene finnes i lidelsen og smerten. Ord som «pasient» eller «den syke» vil i dette 

teorikapittelet kunne byttes ut med, «den unge» eller «ungdommen», da det i denne 

sammenheng er mottakeren av sykepleien og omsorgen som utøves.  

 

3.1 Teoretiske perspektiver på omsorg 

Kari Martinsens sitt arbeid er inspirert av den danske filosofen og teologen K. E. Løgstrups 

omsorgsetikk. Martinsen er sykepleier, filosof og professor. Ettersom Martinsen ser Løgstrups 

tenkning gjennom en sykepleierlinse, anses Martinsens fortolkninger av Løgstrup for å være 

nyttig for et masterprosjekt i helsesykepleie. Ut ifra Martinsens ståsted vil teoretiske begreper 

om språk, makt, tillit, urørlighetssone, skam, sårbarhet, normer og grenser, beskrives i de 

følgende underkapitlene. Sykepleie er å ta imot den andres sårbarhet og målet for sykepleien 

er omsorg (Martinsen, 2005). Martinsen (2003) beskriver profesjonell omsorg som 

barmhjertighet og nestekjærlighet, der fagkunnskap og nærværenhet er vevet sammen. Teorier 

om disse fenomenene kan løfte forståelsen av omsorgsbehovet som uttrykkes i spørsmålene 

og hvordan helsesykepleier kan bruke denne forståelsen i arbeidet med ungdom og seksuell 

helse. Sykepleie beskrives som et arbeid som tar vare på og viser omsorg for mennesket ved å 

dyrke og hegne om livsprosessene (Martinsen, 2003). Helsefremmende arbeid er prosessen 

hvor individet settes i stand til å ta kontroll over egen helse, for å oppnå fysisk, psykisk og 

sosialt velvære (World Health Organization, 2009). Sykepleie kan forklares som et møte 

mellom sårbare kropper, maktrelasjoner og faglighet – som defineres og drives av kultur og 
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samfunn (Martinsen, 2021). Dette gir mening i arbeidet med seksuell helse og 

helsefremmende arbeid, som definerer seksuell helse slik: En tilstand av fysisk, 

følelsesmessig, mentalt og sosialt velvære i forhold til seksualitet. Det handler ikke bare om 

fravær av sykdom, men at seksuelle rettigheter til alle personer må respekteres, beskyttes og 

oppfylles (World Health Organization, 2017).  Å se på sykepleie som et arbeid for å verne om 

livet og gi livsmuligheter hos den unge, basert på kunnskap om hva som fremmer 

livsprosessene, er forenelig med helsefremmende arbeid og helsesykepleiers mandat. 

 

3.2 Språk, makt og tillit 

Kommunikasjonen er bærende i enhver samtale. Det forutsetter et engasjement i den andres 

virkelighet (Martinsen, 2005). Språket og ordene er sentralt i helsesykepleiers arbeid med 

undervisning og veiledning i seksuell helse. Formålet med denne studien er å få en forståelse 

av hvilke spørsmål ungdom har om porno. Hensikten med å skaffe til veie denne kunnskapen, 

er at helsesykepleier kan bruke kunnskapen når vi møter ungdom gjennom språket. Martinsen 

(2003) skriver at språket er noe som binder oss til denne virkeligheten. Her forstås 

ungdommers spørsmål om porno som språket.  

 

En helsesykepleier representerer makt i kompliserte former og størrelser i møte med 

målgruppen. Gjennom observasjoner og undersøkelser skal råd og veiledning tilpasses 

individ, gruppe og systemer (Clancy, 2015). Dette kan forstås som noe Foucault, gjengitt av 

Clancy (2015) beskriver som en normaliserende domfellelse. Kunnskap er som kjent makt, og 

Foucault (1976/1999) problematiserer at det er medisinen, pedagogikken og terapien som har 

satt diskursen for hva som betraktes som normalitet eller avvik. Som profesjonsutøvere med 

mandat knyttet til undervisning og veiledning innenfor seksuell helse, kan det tenkes at 

helsesykepleier innehar en form for diskursiv makt når det kommer til seksuell utvikling. I vår 

tidsalder og kultur kan det tenkes at det er, som Foucault (1976/1999) beskriver, den 

medisinske undersøkelsen, den psykiatriske granskningen, den pedagogiske rapporten og 

familiekontrollene som bestemmer hva som ansees som tillate seksualitetsformer. Han setter 

ord på det slik:  

 

Alle disse størrelsene som man før knapt la merke til, må nå tre fram for å ta ordet og 

komme med den vanskelige erkjennelsen om hva de er. Man fordømmer dem 
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utvilsomt ikke mindre. Men man lytter til dem. […]. La oss overlate til 

psykoanalytikerne å finne ut om han var homoseksuell, narsissistisk eller impotent 

(Foucault, 1976/1999 s. 49-50) 

 

Jeg tolker Foucault dit hen at i den moderne tid er det profesjonsutøvere som har makten til å 

definere hva slags seksualitet som ansees som sunn og motsatt. Det er ikke utenkelig at en 

helsesykepleier kan oppfattes som en som stiller seg til doms over andres normale eller 

avvikende seksuelle utvikling. Foucault (1976/1999) beskriver at gjennom historien har det 

eksistert et fastsatt skille mellom hva som er tillatt og hva som er forbudt, og at dette 

fastsettes og sentreres rundt de heterofile ekteskapsforholdene.  

 

Den etiske fordring handler om at mennesker er utlevert til hverandre, og samspillet mellom 

makt og tillit. Suverene livsytringer er noe som skjer uten at vi har kontroll over det selv. 

Tillit er beskrevet som en suveren livsytring. (Løgstrup 1987, referert i Martinsen, 2003 s. 47-

50). Tillit er en sentral verdi et velfungerende samfunn. Gjensidig dialog, kunnskap og 

kompetanse, tillit og tid er forutsetninger for å sikre ungdom et tilpasset tilbud 

(Helsedirektoratet, 2017). Tilliten bevises ikke, den viser seg (Martinsen 2003). 

 

3.3 Urørlighetssonen 

Martinsen refererer til Løgstrups verk «system og symbol» fra 1983, der fenomenet 

‘urørlighetssone’ beskrives. Urørlighetssonen er noe ethvert menneske har behov for og krav 

på, og har til hensikt å beskytte individets integritet og sårbarhet. For å bevare den andres 

urørlighetssone trengs åpenhet, men åpenhet og urørlighetssone er allikevel motsetninger. 

Urørlighetssone uten åpenhet blir til innesluttethet, og åpenhet uten respekt for 

urørlighetssonen blir en taktløs og indiskre tilnærming (Løgstrup 1983, referert i Martinsen 

2005 s. 31-33). Slik får urørlighetssonen to funksjoner: den beskytter oss mot krenkelse og 

den muliggjør samtaler der mennesker blir møtt med respekt (Martinsen, 2005).  

 

Verdens helseorganisasjons rammeverk for arbeid med seksuell helse (2017), er fundert på 

ulike prinsipper som må ligge til grunn i all implementering og intervensjoner av seksuell 

helse. Et av prinsippene målbærer at det eksisterer en kompleks variasjonsbredde i behovet 

for seksuelle helseintervensjoner, og at disse må tilpasses sosiale, kulturelle, individuelle, 

juridiske og sosioøkonomiske forhold. Et annet prinsipp understreker behovet for beskyttelse 
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av individets privatliv og konfidensialitet (World Health Organization, 2017).  Dette er 

forenelig med urørlighetssonen, og viser at i helsesykepleiers mandat ligger et ansvar om å 

bidra til beskyttelse av urørlighetssonen. Å bruke skjønn handler om å tyde grensene til den 

andres urørlighetssone (Martinsen, 2021). 

 

3.4 Skam og sårbare kropper 

Skammen er kulturelt betinget og har en funksjon - den skal hjelpe oss å sette grenser, og 

beskytte urørlighetssonen (Martinsen, 2021). Skammen kan være vond da den rammer vår 

identitet og verdighet. Skammen kan isolere den unge i selvforakt og utilstrekkelighet 

(Martinsen, 2012).  

 

Sårbarheten vi mennesker har, viser til at livet er skjørt, vi er feilbarlige og vi er avhengige av 

hverandre. Løgstrups kjente sitat, om at i ethvert menneskemøte holder man en bit av den 

andre i sin hånd, beskriver denne sårbarheten og avhengigheten (Løgstrup, 1951, referert i 

Martinsen 2003 s. 84). Å møte ungdom gjennom undervisning og veiledning i seksuell helse 

vil kunne innebære en grad av utleverthet. Utlevertheten vil føre til at sykepleieren blir berørt 

(Martinsen, 2003). Sårbarheten er en forutsetning for profesjonsutøveren for å ta del i den 

andres lidelse (Martinsen, 2021). Sykepleie handler om å sanse, og ta imot appellen om hjelp 

(Martinsen, 2003).  

 

Forlegenhet beskrives som noe som oppstår når vår sårbarhet ikke får full beskyttelse 

(Martinsen, 2021). Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

(2017) danner en normgivende retningslinje og anbefaling som hver enkelt helsesykepleier 

kan legge opp arbeidet etter, tilpasset kommunens folkehelseprofil og ressurser 

(Helsedirektoratet, 2017). Slik kan hver enkelt kommune tilpasse standardiserte 

undervisningsopplegg, for eksempel knyttet til seksuell helse, ut ifra behov og ressurser i 

kommunen (Glavin et al., 2014). Dette blir en form for regelsett som legitimerer samtaler og 

sosiale situasjoner som ellers ville vært svært pinlige (Martinsen, 2021 s. 48). 

 

3.5 Normer og grenser 

Helsesykepleiers arbeid kombinerer både prinsipper innenfor folkehelsevitenskap og 

sykepleievitenskapen. Arbeidet formidles med Nasjonale faglige retningslinjer for 
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helsestasjons- og skolehelsetjenesten (2017), som rettesnor (Laholt et al., 2022). Dette 

rammeverket danner en kurs som vi støtter oss til i møte med ungdom og seksuell helse. Selv 

om retningslinjer, lovverk og forskrifter danner rammeverket for arbeidet, vil det også være 

nødvendig å gjøre individuelle vurderinger av omsorgsbehov, som noen ganger kan gå 

utenfor disse rammene. De tilpassede vurderingene er identifisert som en hjørnestein for 

helsesykepleieres arbeid. En grunnleggende tankegang om sosial rettferdighet, medfølelse og 

sensitivitet for at det finnes diversiteter som ikke lar seg styre etter retningslinjer og 

rammeverk (Glavin et al., 2014). Hvordan en vurderer disse nyansene i omsorgsbehov, kan 

være det Martinsen beskriver som distansen til normen (Martinsen, 2021). Hvis vi forstår 

nasjonal faglig retningslinje, lover, forskrifter og kommuners standardiserte opplegg som 

normer, er dette noe som ifølge Martinsen (2021) lar seg diskutere. Å trosse normer, regler og 

rammer der det er nødvendig, kan forstås som å bruke skjønn. Det betyr at ved å distansere 

seg fra de produktive oppgavene, kan åpne et tanke- og refleksjonsrom som gir mulighet til å 

ta opp uttrykk hos den andre. Her finnes åpenhet og spontanitet, og dermed muligheten til å 

vurdere situasjonen. Det motsatte ville kunne ført helsesykepleier inn i et spor hvor hun 

okkuperes av normer og regler, og kan føre til en «vet-på-forhånd-best»-holdning (Martinsen, 

2012). I arbeidet med ungdom og seksuell helse er det grunnleggende å styrke barn og unges 

kunnskap og kompetanse om kropp, grenser, seksualitet og seksuell helse (Helse og 

omsorgsdepartementet, 2017-2022). En sansende tilbakeholdenhet hjelper helsesykepleieren å 

kjenne hvor grensen går, når en skal samtale om tabubelagte temaer som seksualitet og porno 

er (Martinsen, 2012).  

 

3.6 Ungdom og normal seksuell utvikling 

Tetzchner (2012) beskriver at ungdomstiden forbindes med store fysiske endringer i det 

puberteten setter inn og gjør at en barnekropp skal bli en kjønnsmoden voksenkropp. 

Samtidig med de fysiske endringene skjer det også en identitetsdannelse og ungdommen skal 

finne sin plass i samfunnet. Ungdomstiden beskrives videre som en periode i livet hvor den 

unge kan være preget av mange bekymringer, usikkerhet, stress og som påfølgende kan føre 

til opplevelser som gir negative emosjoner (Tetzchner, 2012).  

 

Ungdoms- og voksenseksualitet utvikles blant annet gjennom stimulering av eget 

kjønnsorgan. Dette gjør at mennesker blir kjent med egen kropp, og de kjemiske og 

hormonelle prosessene som skjer i kroppen ved onani er helsebringende. Onanien har en lang 
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historie med undertrykking, og selv om onanien ikke lengre ble sett på som en sykdom fra 

begynnelsen av 1900-tallet, er det fortsatt tegn til at det eksisterer skam og tabu knyttet til 

onani (Vildalen, 2014). Det finnes vitenskapelig grunnlag for å si at onani ble behandlet som 

noe farlig som måtte bekjempes fra 1760-tallet. Holdningene om at barn måtte beskyttes fra 

onani, fortsatte videre gjennom 1800-tallet. Leger, prester, pedagoger og andre yrkesgrupper 

engasjerte seg stort for å beskytte barn mot det som var ansett som et medisinsk og moralsk 

problem. Det ble hevdet at onani var noe en kunne bli avhengig av, og det kunne svekke 

evnen til å bli forelsket (Langfeldt, 1986/2000). Rundt 1920 og 1930 begynte man å snakke 

om at skyldfølelsen knyttet til onani måtte være mer skadelig enn onanien i seg selv. 

Legevitenskapen forkastet tankegangen om onani som noe skadelig, men kirken sto ved at 

onanien måtte bekjempes, og selv i dag kan en se diskursen om onani som noe syndig henge 

igjen (Langfeldt, 1986/2000). Michel Foucault setter seksualiteten inn i en historisk kontekst i 

sitt verk ‘Seksualitetens historie’ fra 1976. I første bind ‘Vilje til viten’, beskriver Foucault 

hvordan seksualiteten vår er og i flere hundre år har vært underlagt spilleregler og rammer for 

hva som er akseptabelt. Hvem som definerer disse reglene, forandrer seg (Foucault, 

1976/1999). 

 

Langfeldt (1986/2000) snakker i likhet med Foucault (1976/1999) om språket knyttet til 

seksualiteten. Langfeldt hevder at når seksualitet ikke er noe det snakkes positivt om, vil barn 

unngå å stille spørsmål som handler om seksualitet. De voksnes reaksjoner gjør at barn lærer 

at spørsmål om seksuelle reaksjoner, følelser og fantasier ikke skal stilles, mens spørsmål om 

forplanting er lov å stille (Langfeldt, 1986/2000).  

 

Verdens helseorganisasjon (2017) beskriver at seksualitet er noe grunnleggende ved å være 

menneske og omfatter sex, kjønnsidentitet, roller, erotikk, nytelse, intimitet og reproduksjon. 

Vår seksualitet vil forandres og påvirkes i et samspill mellom biologiske, psykologiske, 

sosiale, økonomiske, politiske, juridiske, historiske, religiøse og åndelige faktorer. Seksuell 

helse er fysisk, psykisk, emosjonelt og sosialt velvære forbundet med vår seksualitet. 

Ettersom seksualitet og seksuell helse er et så omfattende og komplekst tema, har Verdens 

helseorganisasjon utviklet et rammeverk som skal gi rettesnor for helsepersonell, 

beslutningstakere, forskere og andre som arbeider med seksuell helse, og anvende og få 

oversikt over begrepene. Intervensjoner innenfor seksuell helse er for eksempel veiledning, 

seksuell helseinformasjon og seksualitetsundervisning. (World Health Organization, 2017). 
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4 Kvalitativ metode  

Forskningsspørsmålet i denne studien tar sikte på å svare på hvilke spørsmål ungdom mellom 

13 og 16 år har om porno, på den digitale informasjonskanalen Ung.no. Mønstrene og 

meningene som kommer frem i datamaterialet skapes gjennom forskerens forforståelse som 

verktøy i møte med teksten. Meningene og historiene som skapes er kontekstbundet, 

historisert og situert (Braun & Clarke, 2019). I denne studien innebærer det blant annet 

refleksivitet rundt forhold, som teknologi og digitale plattformer som kommunikasjonsform, 

ungdomstiden, ungdomskultur, normal seksuell utvikling og helsesykepleiers mandat. 

 

4.1 Fortolkning og forståelse av tekst 

Når man legger til grunn alle de metodologiske valgene som er tatt for å besvare 

forskningsspørsmålet, og tenker på alle epistemologiske variasjoner som finnes, vil man 

kunne se at ontologi er en komplisert størrelse. Det skal nevnes at besvarelsen av dette 

forskningsspørsmålet kun er én blant et uendelig antall mulige besvarelser.  

 

Teori og praksis danner grunnlaget for hvordan jeg forstår de innsendte spørsmålene til 

Ung.no, og denne forståelsen er hele tiden i en endringsprosess. «Den som vil forstå en tekst, 

fullbyrder alltid et utkast» (Gadamer, 1960/2010 s. 303). Kvalitative metoder handler i dette 

masterprosjektet om å finne mening i en spørsmålstekst, stilt av ungdom mellom 13 og 16 år. 

En hermeneutisk tilnærming innebærer en metodisk bevissthet til at noe gir mening til oss 

nettopp fordi vi allerede har en mening og en forventning (Gadamer, 1960/2010). Etter å ha 

dykket inn i forskningsfronten og videre inn i analysen, møtte jeg meg selv i døra. Eller mer 

presist: jeg møtte meg selv i diskursen. Det ble tydelig at min forforståelse av temaet bar preg 

av diskursene om porno som noe potensielt skadelig for barn og unge. Prosessen med å skille 

fordom og forforståelse, og forstå distinksjonen mellom disse, er noe som har modnet 

underveis gjennom prosjektet. Å være refleksiv kan bety at en nærmer seg teksten på en slik 

måte at egen forforståelse settes på prøve, fremfor å gå teksten i møte med utgangspunkt i 

egen forforståelse (Gadamer, 1960/2010). Å gjennomføre dette masterprosjektet, har vært en 

praktisk øvelse av den hermeneutiske sirkulære prosess, ved at min forforståelse hele tiden 

har blitt utfordret og vært i bevegelse. Min forforståelse knyttet til temaet ungdom og porno 

kommer delvis fra praksis og noe dybdekunnskap om ungdom og seksuell helse. 

Forforståelsen er også preget av samfunnsdebatter, populærkultur og faglige diskusjoner hvor 
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fagfolk og ungdommer utrykker bekymring rundt pornoens påvirkning av unges seksualitet. 

Denne forforståelsen ble kontinuerlig utfordret.  

 

Helsesykepleiere som jobber i ungdomsskolen, fortalte om tilbakemeldingene de fikk fra 

elevene etter seksualitetsundervisningene de gjennomførte. Tilbakemeldingsmetoden foregikk 

slik at elevene kom med sine anonyme tilbakemeldinger skriftlig. Elevene etterlyste mer 

undervisning om porno. For å kunne besvare ungdommers spørsmål om porno trenger vi å 

vite hvilke spørsmål ungdom har om porno. Dette var den første idéspiren til 

masterprosjektet. Den hermeneutiske sirkel beskriver forståelse som samspillet mellom 

overleveringens bevegelse og fortolkerens bevegelse. Midt imellom det fortrolige og det 

fremmede finner vi hermeneutikkens sanne sted (Gadamer, 1960/2010). Framskrivingen av 

dette kapittelet, for ikke å si alle kapitlene gjennom masteroppgaven, er et eksempel på et 

samspill mellom overleveringens bevegelse og fortolkerens bevegelse, det fremmede og det 

fortrolige. Å forstå de hermeneutiske betingelsene, krevde at jeg måtte forstå noe annet først. 

Det er ikke noe som skjer i en lineær prosess, det er en sirkulær og dynamisk prosess 

(Gadamer, 1960/2010). Forståelse beskrives som en horisont som forskyver seg i forhold til 

den som beveger seg. Den samme teksten kunne fremstå annerledes etter at en annen tekst 

hadde gitt mening først, og dermed føre til forståelse, i tråd med det Gadamer (1960/2010) 

kaller for horisontalsammensmelting. 

 

Kodingen og videre analyse er gjort med bakgrunn i egen forforståelse, og fortolkingen 

forstås dermed ikke bare som et verktøy, men en tilnærming. Temaene stiger ikke frem i en 

passiv prosess fra datamaterialet. Temaene utvikles i krysningspunktet mellom datamaterialet 

og forskerens forforståelse (Braun & Clarke, 2019). Grunnleggende i den filosofiske 

hermeneutiske tradisjonen er at for å kunne forstå noe fordrer det at vi allerede har forstått 

noe. Det er denne forforståelsen av noe som betinger hva vi forstår videre (Gadamer, 

1960/2010).  

 

4.2 Fremgangsmåte 

Før jeg gikk i gang med datasamlingen sendte jeg en skriftlig henvendelse til redaksjonen i 

Ung.no (se vedlegg 1). Etter å ha vært i dialog med Ungredaksjonen om prosjektet, gikk jeg i 

gang med rekrutteringen. Datamaterialet ble samlet inn ved å skrive ordet «porno» i søkefeltet 

på Ung.no sin spørsmål/svar-side. Resultatet var omkring firetusen spørsmål, men det er 
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uklart om alle disse spørsmålene omhandler porno. Ifølge Ungredaksjonen (se vedlegg 2), var 

det 836 spørsmål som inneholdt ordet porno i 2019 og 2020, stilt av ungdom mellom 13 og 16 

år. Av de første 60 titlene som inneholdt ordet «porno» ble 13 av dem rekruttert. Jeg fortsatte 

slik i intervaller til jeg hadde lest gjennom 800 spørsmål. Totalt 340 ble rekruttert etter 

gjeldende inklusjons- og eksklusjonskriterier (se underkapittel 4.2). På dette tidspunktet 

begynte tematikken i spørsmålene å gå igjen, og jeg opplevde et metningspunkt. Jeg bestemte 

meg for å begynne analyseprosessen med dette materialet, og heller rekruttere flere spørsmål 

etter hvert dersom behovet for det skulle tre frem. Rekrutteringen innebar at spørsmålsteksten 

ble sakset inn i et eget Word dokument.  

 

Datamaterialet som analyseres er hentet ut fra en åpen nettside, tilgjengelig for alle på 

Ung.no, og er dermed klassifisert som «grønn» i henhold til UiTs retningslinjer for 

klassifisering av informasjon (UiT Norges arktiske univeristet, 2019). For å ivareta 

datasikkerheten samt UiTs integritet som forskningsinstitusjon, ble det samlede datamaterialet 

oppbevart og behandlet på Office 365 med to-trinns autentisering. Det ble også fylt ut et 

risikovurderingsskjema av masterprosjektet i henhold til UiTs (2019) sine retningslinjer. 

Ettersom datamaterialet i prosjektet allerede eksisterer åpent og offentlig på internett, og ikke 

inneholder noen personopplysninger, utgjorde risikovurderingen laveste mulig sum for 

sannsynlighet og konsekvens. Prosjektet var heller ikke meldepliktig til Norsk senter for 

forskningsdata (NSD), som definerer personopplysninger som enhver form for opplysning 

som kan knyttes til en person (Norsk senter for forskningsdata, u.å. ).  

 

Veien fra Ung.no til egnet og forsvarlig dokument for å behandle datamaterialet i, innebar noe 

bearbeiding av tekst. Font og farge måtte endres, og denne behandlingen gjorde at teksten 

begynte å jobbe i meg. I denne fasen begynte jeg allerede å se at ulike tematikker, blant annet 

spørsmål som handlet om digitalt virus, gikk igjen. Det satte i gang tankeprosesser om hva 

denne bekymringen kunne bety. Den hermeneutiske oppgave får fast grunn under føttene når 

den går over i en saklig spørsmålsstilling (Gadamer, 1960/2010). Oppgaven min var å forstå 

hvilke temaer som fantes i de innsendte spørsmålene. Forskningsspørsmålet åpnet for å forstå 

hva ungdommer mellom 13 og 16 år ønsker å forstå om porno. Å stille spørsmål er en 

forutsetning for enhver erfaring. Vi må vite noe for å kunne spørre. Et spørsmål uten 

spørsmålshorisont fører ingen vei. En horisont referer her til synskretsen - det som er mulig å 

se fra et punkt. Hermeneutikkens oppgave er å forstå egen situasjon ut ifra egne oppfatninger 

av et fenomen, og den situasjonen vi forsøker å forstå (Gadamer, 1960/2010). For å forstå hva 
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frykten for digitalt virus i forbindelse med porno kunne bety, måtte min horisont utvides. 

Dette skjedde gjennom fortolkning og forståelse av annen tekst, i dette tilfellet teori om 

omsorg og seksualitet og tidligere forskning på området.  

 

4.2 Inklusjons og eksklusjonskriterier 

Ettersom omfanget av spørsmål om porno på Ung.no var såpass stort, ble det nødvendig med 

noen inklusjons- og eksklusjonskriterier. En får kun vite kjønn og alder i tilknytning til de 

anonyme spørsmålene på Ung.no. Når det kommer til kjønn viser internasjonale og nasjonale 

tall som er gjort på ungdom og porno at gutter ser mer på porno enn jenter (Medietilsynet, 

2020; Peter & Valkenburg, 2016). Tall fra internasjonal og nasjonal forskning antyder at 

jenter på andre siden benytter seg i større grad av slike digitale spørretjenester sammenliknet 

med gutter (Cohn & Richters, 2013; Lassemo et al., 2019; Shoeveller et al., 2012). Jeg ville 

allikevel ikke utelukke på bakgrunn av kjønn, da helsesykepleiers arbeid retter seg mot alle 

kjønn. Jeg valgte derimot å inkludere på bakgrunn av alder. Spørsmål med innsender mellom 

13 og 16 år ble rekruttert. Denne aldersgruppen befinner seg i ungdomsskolen, og 

helsesykepleiers arbeid rettet mot denne aldersgruppa kunne samsvares med studiens formål 

og hensikt. Inklusjonen er gjort på bakgrunn av årstallet spørsmålet ble sendt inn og besvart. 

Jeg valgte 2020 og 2019, da det ble oversiktlig og systematisk for egen del. Totalt tre 

spørsmål av de 340 inkluderte, ble ekskludert underveis i analyseprosessen. Et spørsmål ble 

ekskludert da det viste seg å være duplikat. Et spørsmål ble ekskludert da spørsmålet ikke 

handlet om porno allikevel. Et spørsmål inneholdt så mange skrivefeil at det ble utfordrende å 

forstå innholdet, og dermed kode. Rekrutteringen resulterte i 74 sider tekst, ut ifra 

inklusjonskriteriene. 

 

4.3 Tematisk analyse av spørsmålstekst 

Datamaterialet i prosjektet gjennomgår Braun & Clarakes (2006) tilnærming til tematisk 

analyse. Tematisk analyse handler om å finne ut hva som går igjen i datamaterialet. Mange 

analysemetoder retter seg mot å finne temaer og mønstre som går igjen, men tematisk analyse 

begrenser seg ikke til bestemte teoretiske eller tekniske fremgangsmåter. Dette gjør metoden 

fleksibel, noe som sammen med refleksivitet bidrar til en vellykket analyse (Braun & Clarke, 

2006). Et tema er noe i datamaterialet som har betydning for forskningsspørsmålet som er 

stilt, som i denne masteroppgaven er: «Hvilke spørsmål stiller ungdom mellom 13 og 16 år 
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om porno på den digitale informasjonskanalen Ung.no?». Hva som ender opp med å bli et 

tema avgjøres ikke av kvantitet eller prevalens. Det handler om hvorvidt teksten fanger noe av 

betydning (Braun & Clarke, 2006). Braun og Clarke (2006) har gjennom sin 6-stegs-oppskrift 

bidratt til å avmystifisere tematisk analyse. De er tydelig på at det ikke er en oppskrift som 

skal følges til punkt og prikke, en god studie skapes av refleksivitet og prøving og feiling 

underveis (Braun & Clarke, 2006). At prøving og feiling beskrives som en del av 

analyseprosessen var tiltalende for en masterstudent som aldri har analysert data før. Metoden 

egner seg godt for nybegynnere. Min studie retter seg ikke mot å forstå personers hverdag 

eller opplevelser. Jeg har valgt en hermeneutisk tilnærming da jeg skal analysere tekst. Hva 

som oppfattes interessant i en tekst, preges av min forforståelse (Gadamer, 1960/2010). 

Denne prosessen har vært i endring, og er en del av den hermeneutiske tilnærmingen. Fra å 

ikke forstå og til dels se meg både lei og blendet av alle spørsmålene om digitalt virus, til å 

forstå dette som et grunnleggende behov, en menneskerett og et spørsmål om verdighet - 

behovet for privatliv.  

 

4.4 Analyse 

Etter å ha rekruttert spørsmålene og plassert de inn i et egnet dokument på forsvarlig vis, var 

første trinn å gjøre seg kjent med materialet (Braun & Clarke, 2006). Underveis i prosessen 

ble det ført forskningslogg, hvor tanker og observasjoner om datamaterialet ble notert ned. 

Neste steg i første trinn var å lese gjennom datamaterialet i sin helhet tre ganger. Denne fasen 

krevde kanskje en større aktsomhet enn det ville gjort dersom jeg hadde vært gjennom en 

grundig prosess med transkribering. Jeg valgte etter første fase å vende blikket over mot 

empirien og teorien og danne meg et empirisk og teoretisk bakteppe av fenomenet jeg skulle 

undersøke. Min spørsmålshorisont, som Gadamer (1960/2010) beskriver, måtte utvides før 

jeg startet kodingen. Her opplevde jeg å være i et dilemma. Jeg opplevde at jeg trengte mer 

forforståelse for å kunne øyne det som var interessant i teksten. Men på den andre siden ville 

jeg ikke at min forforståelse skulle bestemme i for stor grad, hva som skulle være interessant i 

teksten. Det krevde å finne balansekunsten mellom disse to. Deretter leste jeg gjennom 

datamaterialet to ganger til, og denne gangen markerte jeg i margen underveis. Første fase 

endte med mange notater og en lang liste over interessante aspekter. Det ble om lag 60-65 

ulike aspekter. Noen ble slått sammen da jeg etter hvert så at de omhandlet det samme 

aspektet, men med litt ulike beskrivelser. Dette ble de initiale kodene, og markerte 

overgangen til neste trinn.  
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Trinn to gikk ut på å lese datamateriale igjen, og markere teksten med disse aspektene. Det 

ble gjort gjennom å fargekode deler av teksten, som etter å ha fått en fargekode på seg, ble et 

dataekstrakt. Teksten i sin helhet som har fått farge, er nå gått fra å være datamateriale, til å 

bli datasett (Braun & Clarke, 2006).  

 

Trinn tre i prosessen gikk ut på å se hva slags dataekstrakt som passet med hverandre, og 

organisere de sammen. Dataene ble organisert i ulike dokumenter for å skille grupperingene 

fra hverandre. Braun & Clarke (2006) anbefaler at man lager et tematisk kart (se figur 1), for 

å visualisere datasettet. Jeg lagde egne dokumenter for potensielle temaer. For å gjøre det mer 

visuelt ble datasettet organisert inn i en tabell med kolonner og en overordnet tittel (se tabell 1 

og 2). Spørsmålet i sin helhet ble kortet noe ned i trinn tre. I spørsmål #255 (se tabell 2) tok 

jeg bort «hei.», før jeg plasserte datasettet inn i tabellen.  Den første delen av teksten i 

eksemplet (tabell 1) er markert med grå tekst. Dette er fordi denne delen av spørsmålet favnet 

under et annet tema, i dette eksemplet tilhørte den delen temaet «Identitet, grenser og regler». 

 

Trinn fire gikk ut på å bearbeide og omdefinere temaene. Her gjelder det å vurdere om 

dataene som er plassert sammen holder et sammenhengende tema og gir mening (Braun & 

Clarke, 2006). Seks temaer ble til tre, med fire undertemaer hver, som kunne få frem noe av 

diversitetene i temaet og flere sider som kunne relatere til det samme overordnede tema.   
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Tabell 1  

 

Tabell 2 

 

 

Titlene endret seg underveis. Eksemplene viser temaene og undertemaene slik de til slutt ble. 

For eksempel hadde jeg et tema som en stund het «Hva er den følelsen?», men som endret seg 

da et mindre tema, ble slått sammen med temaet.  
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Figur 1 – Tematisk kart (Braun & Clarke, 2006)  

 

Trinn fire var fullført da jeg hadde sett meg fornøyd med systematiseringen av datasettet 

under hvert tema med tilhørende undertema. Trinn fem etter Braun & Clarkes (2006) 

oppskrift var å gjøre klart for seg selv hva temaene er, og hva de ikke er. Innholdet skulle 

kunne forklares på få setninger. Trinn seks er å produsere rapporten, og resulterte i studiens 

resultatkapittel. I resultatkapittelet presenteres noen utvalgte sitater fra datamaterialet for å 

illustrere funnene. Jeg har valgt å skrive de slik de er skrevet av ungdommen selv, med 

eventuelle skrivefeil, slang- og dialektuttrykk. Dette er gjort, fordi det kan formidle noe om 

ungdommen som skriver. Nummereringen av spørsmålene (se tabell 1 og 2) gjorde det enkelt 

å finne frem til det aktuelle spørsmålet i dokumentet med datamaterialet samlet i sin helhet. 

 

4.5 Etiske overveielser 

I Helsinkideklarasjonen kan en lese at kravet om informert samtykke og frivillig deltakelse, er 

grunnleggende prinsipper i all forskning (World Medical Association, 2018). På grunn av 

personvernpolicyen til Ung.no vil det i dette studiet ikke være mulig å innhente informert 

samtykke. En kan vurdere det slik at det ikke eksisterer noen personopplysninger å beskytte, 
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ettersom ingen opplysninger kan spores tilbake til personen. Den etiske utfordringen ligger i 

om personen som har samtykket til at spørsmålet stilles og besvares i offentligheten, er 

bevisst at dette også betyr at det kan brukes i forskningssammenheng. Elgesem (2015) 

argumenterer for at ytringer gjort i det offentlige rom på internett bør kunne brukes i 

forskningssammenheng. At en ikke har forventingen om at det som skrives og publiseres blir 

brukt i forskningssammenheng, innebærer ikke at dette kan utelukkes (Elgesem, 2015). 

 

Det ville vært etisk utfordrende å foreta kvalitative intervjuer med ungdom mellom 13 og 16 

år om porno. Barn kan regnes som en sårbar gruppe i forskningssammenheng. Sårbarheten 

henger sammen med barnets evne til å foreta et informert samtykke (Solbakk, 2014). Barns 

deltakelse i forskning ansees på den andre siden som et rettighetsspørsmål og sentralt for 

brukermedvirkning (Backe-Hansen, 2009). En kunne alternativt i dette masterprosjektet rettet 

seg mot helsesykepleiere som har lang erfaring med ungdom og seksuell helse, og foretatt 

kvalitative intervjuer av helsesykepleiere om hvilke spørsmål de får fra ungdom omkring 

porno. Dette kunne imidlertid også hatt etiske implikasjoner, hvis man ønsker å anerkjenne 

ungdom som deltakere i forskning (Backe-Hansen, 2009). Dersom ungdoms meninger om 

porno skulle formidles sekundært av voksne, ville en kanskje trosset prinsippet i 

Barnekonvensjonens artikkel 12 om at barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, 

fritt skal kunne gi uttrykk for disse, i alle forhold som berører barnet (Barnekonvensjonen, 

2003). Denne studiens formål er å få innsikt i hva som kommer til uttrykk i ungdommers 

spørsmål om porno, og hensikten er å få kunnskapen om ungdoms spørsmål, som kan brukes i 

helsesykepleiers helsefremmende arbeid med seksuell helse til ungdom mellom 13 og 16 år. 

Forskingens formål og hensikt ansees som forhold som berører barnet, og dermed ansees det 

som etisk riktig å la ungdoms spørsmål være datagrunnlag, fremfor profesjonelle voksne som 

arbeider med barn og unge, i henhold til artikkel 12 i Barnekonvensjonen (2003). Barn kan 

som hovedregel samtykke til forskning fra de er 15 år, og med foreldres samtykke fra de er 12 

år. Dette kan antas å komme i konflikt med prinsippet om konfidensialitet (Backe-Hansen, 

2009). I et prosjekt som omhandler ungdom og porno må en gå ut ifra at tematikken er av 

intim karakter og at ungdom derfor kan finne det beklemmende at foreldre skal være involvert 

i form av et samtykke.  

 

Det ansees dermed som en god balanse å ivareta prinsippet om barns medvirkning i forskning 

og prinsippet om konfidensialitet, å foreta forskning basert på anonyme innsendte spørsmål 

som datamateriale. Ungdommer som sender inn spørsmål til spørretjenesten ung.no, må 
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krysse av for at de har lest personvernerklæringen. Øverst i på spørsmålssiden står det med 

uthevet skrift: «Før du stiller spørsmål, er det viktig at du vet at Ung.no har plikt til å varsle 

politiet hvis vi får inn spørsmål der det er akutt fare for liv og helse.» I personvernerklæringen 

er personvern kort forklart, og informasjonen er tilpasset unge mennesker. Det formidles blant 

annet at IP-adressene slettes etter én uke (Bufdir, u.å.).  

 

4.6 Styrker og svakheter ved internettforskning 

Når en skal undersøke hva slags spørsmål ungdom har rundt porno, kan det tenkes at det ville 

vært hensiktsmessig å rette seg mot kilden selv, nemlig ungdom mellom 13 og 16 år. Dette 

kan tenkes at kunne gitt fyldigere svar fremfor en spørretjeneste hvor man ikke vet helt 

sikkert om innsenderen faktisk er en ungdom mellom 13 og 16 år og hvor det ikke er noen 

mulighet for å stille oppfølgingsspørsmål. Anonymitet er beskrevet som en forutsetning for at 

ungdommer skal tørre å stille spørsmål om tabubelagte temaer (Lassemo et al., 2018). 

Metoder som analyserer allerede eksisterende tekst, kan åpne for et bredt tilfang av 

datamateriale uten at hindringer som geografiske avstander og praktiske forhold vil kunne 

sette begrensinger. Samtidig kan allerede eksisterende tekst tenkes å begrense de etiske 

implikasjonene. Fraværet av ansikt-til-ansikt-kontakt kan ha både fordeler og ulemper i 

forskningssammenheng. Fordelen kan være relatert til de samme fordelene med å være 

anonym i bruken av digitale informasjonstjenester. Ansikt-til-ansikt-intervensjoner kan 

oppfattes skremmende når det kommer til problemstillinger om seksuell helse (Shoveller et 

al., 2012). Dette kan på andre siden argumentere for å styrke påliteligheten i datamaterialet 

som skal svare på forskningsspørsmålet. Når det oppleves som skremmende å diskutere 

temaer innenfor seksuell helse, ansikt til ansikt med helsepersonell, kan det tenkes at det også 

i forskningssammenheng ville opplevdes skremmende å diskutere sensitive temaer med 

forsker i en ansikt-til-ansikt-interaksjon. Ulempene med fraværet av ansikt-til-ansikt-

interaksjon er blant annet fraværet av kroppsspråk og annen non-verbal kommunikasjon 

(Lassemo et al., 2019). En stor svakhet ved å bruke tekst fra internett som datamateriale, er at 

man ikke har muligheten til å sondere spesifikke aspekter nærmere. Det er ikke mulig å stille 

oppfølgingsspørsmål eller gå i dybden av de ulike spørsmålene, slik en kunne gjort i et 

kvalitativt intervju.  
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Grensene for hva som regnes som privat og offentlig er vanskelig å definere på internett. 

Elgesem (2015) refererer til Boyd (2008) som har beskrevet noen karakteristikker ved 

informasjon på nett. Disse karakteristikkene beskriver hvorvidt man kan anse informasjonen 

som offentlig eller privat. Det er å anse som offentlig dersom det som publiseres forblir 

publisert og er mulig for andre å få tilgang til uten noen form for innlogging eller passord. At 

leserne for informasjonen er usynlig, og at en lett kan få tak i innholdet ved å gjøre et søk, er 

karakteristikkene som brukes for å definere grad av offentlighet (Boyd, 2008 referert i 

Elgesem 2015 s. 17). Spørsmålene som er sendt inn og publisert på Ung.no er forenelig med 

disse karakteristikkene, og dermed anses informasjonen på Ung.no å holde en høy grad av 

offentlighet. Det er likevel en dimensjon mellom Ung.no som åpen og offentlig plattform og 

ungdommen i andre enden. Personene som sender inn spørsmålene bør antas å være unge og 

derfor sårbare (Backe-Hansen, 2009). En kan ta utgangspunkt i at spørsmålene som stilles om 

porno er så tabubelagt at de ikke ville stilt dette spørsmålet til noen ansikt-til-ansikt, tross 

taushetsplikt. Disse aspektene balanserer på prinsippene om å ta hensyn til barn og andre 

svakstilte grupper (Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og 

humaniora, 2019). Det er derfor betimelig å stille seg selv spørsmålet: «Ville dette unge 

mennesket sendt inn dette spørsmålet dersom vedkommende var informert om at spørsmålet 

kunne bli gjenstand for forskning?». En kan ikke vite om vedkommende ville sendt inn 

spørsmålet eller trukket seg, men det tas utgangspunkt i at vedkommende er klar over at 

spørsmålet som sendes inn til Ung.no vil være tilgjengelig for alle å lese.  
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5 Resultater 

Etter at datamaterialet gjennomgikk Braun & Clarkes (2006) tematiske analyse i seks steg, er 

det utviklet tre hovedtemaer blant ungdoms spørsmål om porno. Disse hovedtemaene har fire 

undertema hver. Hovedtema og undertema presenteres skjematisk under. Hvert undertema er 

formulert som et spørsmål, med hensikt i å beskrive hvilke typer spørsmål som stilles under 

hver av hovedtemaene.  

 

Figur 2 Skjematisk presentasjon av resultater 

 

5.1 Porno og privatliv 

Ungdoms behov for å verne om sin privatsfære gjenspeiles i spørsmålene som dette temaet 

bygger på. Det første undertema omfatter spørsmål som tar for seg: «Har jeg fått virus på 

mobil/pc?». Når en får beskjed om at mobilen eller pc-en kan ha fått virus på grunn av en 

pornografisk nettside, synes dette å oppfattes som en forstyrrelse i privatsfæren. Følelsene 

som kommer til uttrykk i disse spørsmålene, reflekterer blant annet frykt. Frykten for å få 

virus ser ut som en frykt for å få det mest intime hos mennesker infisert. Mobilen har blitt en 

viktig del av livet. Når mobilen er en forlengelse av oss selv, kan det være utfordrende å 

oppleve virus. At telefonen har en stor verdi for ungdommene som sender inn spørsmål viser 

seg i måten telefonen legges vekt på hos jente 14 år: 
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[…] Kom opp et slags varsel om at iPhonen min er 28.1% skadet av 13 skadelige virus 

etter besøk på pornografiske nettsider. det står at dette fører skade på SIM korte til 

iPhonen min som fører til skade på kontaktene, bildene, dataene og applikasjonene 

mine. det står at viruset må fjernes med en gang. Å at jeg skal laste ned en app for å 

fjerne viruset! Fikk dette av Google! Vær så snill hjelp!! Skal jeg laste ned appen 

HVA SKAL JEG GJØRE!? VÆR SÅ SNILL Å SVAR FORT!!!! Vil ikke spørre noen 

andre om hjelp syntes det er flaut siden det er porno det handler om. Vær så vææær så 

snil svar fort! Er ekstremt stresset!!! 

 

Det er ikke bare telefonen, men det er selve «iPhonen min» som danner frontpartiet i 

spørsmålet. Den unge har fått beskjed om at telefonen er rammet av virus som vil ødelegge 

mye av telefonens innhold. Alle utropstegnene, de store bokstavene og bønnfallelsen om å 

være så snill å hjelpe og svare fort, kan gjenspeile en ungdom med høyt nivå av stress. Det 

kan ved første øyekast virke som at det er telefonen og pc-en som materielle gjenstander det 

knyttes bekymring rundt. Jeg legger merke til at det spørres slik «har jeg fått virus?». Derfor 

stakk det seg ekstra godt frem i et tilfelle da en innsender spurte om «telefonen min» har fått 

virus. Har jeg fått virus eller har telefonen min fått virus, og er dette å anse som samme sak? I 

noen av spørsmålene brukes uttrykk som «rense telefonen» og «vaske telefonen»:  

 

«[…] Har prøvd å finne apper som kan vaske mobilen, men alt koster penger. Hva skal jeg 

gjøre? […]»  

 

«jeg har fått varsel på kalender om at jeg må rense telefonen. […] Tror dette er virus, hva skal 

jeg gjøre? Tørr ikke vise til mamma eller pappa» 

 

At telefonen må renses og vaskes kan implisere og konkretisere det «skitne» knyttet til porno. 

Dersom mobilen din har fått et virus er privatlivet truet, nettopp fordi du kanskje må ha hjelp 

hos en voksen til å løse problemet. «Alt koster penger». Vasking og rens av telefonen er 

ønskelig, men det krever involvering av en voksenperson. Det markerer overgangen til det 

andre undertema: «Vil ikke fortelle det til de voksne, hva gjør jeg?». Dette undertemaet 

favner spørsmål som forteller at den unge bekymrer seg for hva mamma og pappa vil si, men 

også andre voksenpersoner som fosterforeldre, besteforeldre eller lærere. Følelsene som 

kommer til uttrykk her dreier seg om at det hadde vært ekstremt flaut, dersom en voksen fant 
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ut at den unge ser på porno. Andre følelser som kommer til uttrykk i spørsmålene i 

forbindelse med porno og de voksne, er at ungdommene er redde for at foreldrene skal finne 

ut at de har sett porno. Noen uttrykker at foreldrene helt sikkert vil bli kjempeskuffa. Og 

andre er redde for mindre heldige reaksjoner hos de voksne, som jente 14 uttrykker:  

 

«[…] Jeg elsker å se på porno, og er ikke avhengig (ser på det noen ganger), men jeg er 

kjemperedd for å bli tatt på fersken! Mamma og pappa blir nok kjempesure hvis de finner det 

ut […]»  

 

At ungdommer er redde for reaksjoner knyttet til egen utforskning av porno, kan henge 

sammen med måten voksne snakker om porno. I dette datamaterialet finnes noen eksempler 

som viser til hvordan de voksne har reagert. Det groveste eksemplet etter mitt syn, innenfor 

dette undertema var en jente som hadde blitt fratatt telefonen som straff. Moren hadde gått 

gjennom telefonen og funnet ut at hun hadde søkt på porno. Hun hadde blitt kalt for «hore» 

og mange andre stygge ord av sin egen mor. Selv om det ligger mer bak disse spørsmålene 

enn det er mulig å undersøke, er voksnes måter å snakke om porno overfor sine barn, verd en 

diskusjon. En annen ungdom lurte på om det stemmer det læreren har sagt, at du kan bli 

avhengig av porno og «syk i hodet». En annen ungdom viste også i sitt spørsmål til en lærer 

som hadde sagt at porno ikke er bra for de unge, fordi de får et «helt annet syn på sexlivet». 

Ungdommen lurte på om denne læreren egentlig kunne nekte dem i å se porno. Det kan virke 

som det har stor betydning for ungdom å vite hvordan de voksne stiller seg til porno. En 

ungdom fant ut av dette hjemme ved å ikke direkte fortelle dem at hen så på porno, men 

fortalte at «noen gutter» i klassen sender porno til hverandre. Da hadde moren sagt at hen 

måtte holde seg unna sånne ting. Spørsmålet fra denne ungdommen var da:  

 

«[…] Men det er jo helt vanlig og lovlig? Jeg ser på helt lovlige sider og ikke for drøye ting 

heller. Men har foreldre lov til å bestemme det?».  

 

I noen av spørsmålene kommer det frem at den unge har spurt foreldrene sine om lov til å se 

på porno, og fått nei. Det etterlater dem med et spørsmål om hva de skal gjøre, når alle i 

klassen ser på porno, men denne ungdommen får ikke lov. Det er også en observasjon å 

merke seg at noen ungdommer faktisk spør foreldrene sine om lov til å se på porno. Jente 14 

år uttrykker det slik:  
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[…] Pappa vil ha kontroll på alt jeg gjør. Han har spærra alle pornosider, og har mest 

sannsynlig funnet ut at jeg har sett på det en eller to ganger før. Jeg lurte jo bare på 

hvordan det var. Jeg gikk til og med på privat når jeg søkte. Men nå har jeg ikke 

mulighet til å se på noe som helst. Jeg prøver å si til pappa at jeg syntes han er 

kontrolerene. Men tørr selvfølgelig ikke å si at jeg vet at han vet at jeg har sett på 

porno. Jeg kommer fra en kristen familie, og derfor er ting med sex osv veldig strengt 

her i huset. Alle vennene mine ser på porno men jeg kan ikke. Hva kan jeg gjøre? 

 

Fortellinger om samspillet og relasjonen mellom den unge og voksne finnes mellom linjene i 

dette undertemaet. Det tar også for seg barns reaksjoner på voksnes pornobruk, og viser igjen 

til den overordnede tematikken: Porno er privat. Snur man perspektivet, ser en at ungdom på 

sin side heller ikke er særlig begeistret for de voksnes befatning med porno. Jente 16 år 

uttrykker dette slik:  

 

«Jeg var inne på PC til pappa også gikk jeg inn på loggen hans også så jeg at han har vært 

inne på Pornhub! Jeg synes det er sykt ekkelt, hva skal jeg gjøre?» 

  

Det er forbundet med tredje undertema: «Kan noen finne ut at jeg ser på porno?». Dette er 

spørsmål som også dreier seg om innbrudd i privatsfæren. Det finnes mange måter å bli tatt på 

fersken på: At telefonen blir hacket, at Pornhub sender varsel til alle på kontaktlista, trusler og 

utpressing om å laste ned en app for å fjerne viruset, er noen av bekymringene ungdom har 

knyttet til å bli tatt digitalt på fersken. Det som skiller undertemaene om hvorvidt «foreldre» 

eller «noen» kan finne ut at ungdommen ser på porno, er nyansen som handler om 

overvåkning. Spørsmål om sletting av logg, inkognitomodus/privat modus, skole-pc og 

skolens nett, sporing, hacking av kamera og foreldrekontroll kan tolkes som symboler som 

kan handle om en følelse av å bli overvåket. Gutt 16 år beskriver: 

 

[…] jeg har sett på porn og fått email fra noen som påstar at de har hacket kameraet 

mitt og sett meg se på porn og ja runket til dette. kan dette være falskt ? de sier vi 

sender videre til mine kontakter hvis jeg ikke sender 500 dollar til dem. Plis forklar 

nøye!! 
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Frykt for virus, bekymringer for reaksjoner fra de voksne og et underliggende premiss om at 

de fleste ungdommer, for ikke å si folk flest, ikke vil bli ferska i å se porno er det fjerde 

temaet: «Hvordan kan jeg se porno trygt?». Noen ungdommer spør Ung.no om hvilke 

pornosider som er anbefalt. Andre ungdommer forteller at det kommer opp en beskjed om at 

internettjenesten ikke finner sikker forbindelse. Gutt 13 år spør enkelt og greit:  

 

«Fines det noen trygge og gratis porno side?».  

 

At ungdom henvender seg til en tjeneste som Ung.no for å finne trygg og gratis porno, kan 

indikere at ungdommer har en forforståelse av at pornosider kan skade mobile enheter, eller at 

de ønsker å se porno som er «kvalitetssikret» av profesjonelle voksne. Porno som defineres 

som trygg ser ut til å forutsette at den er virusfri og med minimal risiko for å bli oppdaget. 

Det er kjernen i det siste undertema, og kanskje også kjernen i hovedtema som helhet.  

 

5.2 Identitet, grenser og regler 

Dette temaet handler overordnet sett om spørsmål som tar for seg ungdommen selv i møte 

med pornoen. Det ser ut til at ungdom i møte med pornoen må ta stilling til hva en er 

komfortabel med og ikke. Det første undertema heter derfor «Hva er innafor?». Spørsmålene 

ungdom har om porno viser til forståelse og kunnskap om at overgrepsmateriale ikke er lov 

og at det å vise porno til mindreårige er straffbart, men det er knyttet usikkerhet til alt som 

befinner seg i gråsonen. Det kan handle om personlige grenser for hva som er greit og ikke. 

Jente 13 år deler sine tanker om saken:  

 

[…] Guttene i klassen min snakker mye om at de runker eller ser på porno. Jeg synes 

dette er utrolig ubehagelig, og tenker at de burde holde dette for seg selv eller bare 

dele det med kompiser. For noen dager siden satt jeg på bussen […] Plutselig ser jeg 

en skjerm foran meg og det er porno på den. En dame som sugde en mann. Jeg synes 

dette var kjempeekkelt! Jeg lukket øynene og tok hendene foran fjeset, og han hadde 

mobilen der fortsatt, til slutt tok han den vekk og lo. Er dette blotting?? Det står ingen 

steder om dette, hvis man viser porno til andre uten tillatelse? Bør jeg snakke om noen 

med dette??? Jeg får bilder i hodet hele tiden uten at jeg vil det! Gjorde jeg noe galt? 

[…] Hva skal jeg gjøre?  
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Spørsmål om hva man gjør når man ufrivillig har sett porno, ser også ut til å være en del av 

ungdommenes dannelsesreise i dette landskapet. Spørsmålet handler om dette er et overtramp 

og hva man gjør når man blir utsatt for slike overtramp. Porno kan lett sendes mellom 

ungdommer, men det ser ikke ut til at det er like tydelig hva en skal gjøre dersom man 

opplever å få grensene sine tråkket over. Andre aspekter på hvor grensene går kan handle om 

«pornosjalusi». Spørsmål om det utroskap eller «innafor» når kjæresten ser på porno og 

onanerer til andre damer, favner også under dette undertema. Noen beskriver en intens smerte 

over at kjæresten ser på porno, det føles som et svik, sjalusien er så sterk og det beskrives som 

gjennomgripende og det eneste som har vært i hodet på den unge i flere måneder.  

 

Spørsmålene som stilles reflekterer at ungdom er opptatt av å forstå lover og regler for porno. 

Det viser seg i spørsmål som handler om aldersgrense, hva slags regler de voksne kan sette og 

hva som kan være konsekvenser av straffbare forhold. Slike spørsmål favner under undertema 

«Er det lov?». Et spørsmål som var utfordrende å kode var det tankefulle spørsmålet: «Hva 

er porno?». Det kan høres banalt ut, men det er et usedvanlig godt og aktuelt spørsmål. Et 

lignende spørsmål lød som følgende: «Er det det samme å runke til bilder av nakne damer 

som å se på porno?». Disse spørsmålene er interessante å se i sammenheng med spørsmålet 

fra en 13 år gammel gutt som lurer på om han kan bli straffa for å se på video av to på hans 

alder som har sex. Han presiserer at det ikke er overgrep, men allikevel viser han til at han 

forstår at det er lovstridig:  

 

[…] Det jeg lurer på er om jeg blir straffa eller noe hvis jeg ser på barne porno. Also 

ikke overgrep eller noe sånt, men to på min alder som har sex. Kan jeg liksom få en 

straff eller at de sier ifra til mine foreldre om jeg bare ser på det en gang? […].  

 

Det kan tenkes å være snakk om nakenbilder på avveie som har blitt til overgrepsmateriale i 

det slike videoer havner ute på internett, men det kan ikke vites sikkert. Noen lurer på om 

politiet kan komme og sjekke om ungdommen har sett porno. Spørsmålene som favner inn 

under dette undertema indikerer at den unge har sett porno og blitt usikker på hvorvidt 

pornoen var lovlig. Spørsmål kan rette seg mot om det er straffbart å se på fiktive og animerte 

karakterer som er mindreårige. Eller om politiet kan komme å gi deg en straff hvis ikke du 

visste at det var mindreårige karakterer eller ufrivillig sex. Slike spørsmål kan lyde som disse 

to:  
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«[…] Jeg lurer på om det kan være straffbart hvis man ser en porno video der hvor en person 

er under 18 og er det straffbart hvis man ikke visste at personen/personene er under 18?» 

 

[…] Jeg lurte på om man ser på en pornovideo, og det ser ut som personen lider eller 

at h*n har det vondt/gråter, kan politiet finne det ut og kan man få bot? […] Jeg trykka 

på en video og hun gråt eller noe men jeg visste ikke det og jeg vil ikke få bot!! Gikk 

ut med en gang selvfølgelig  

 

Mellom linjene på spørsmålene kan det leses at ungdommene har god kunnskap om at 

pornografisk fremstilling av mindreårige personer er ulovlig og at porno som viser overgrep 

kan tenkes å være lovstridig. Ungdommene legger vekt på at de ikke visste at personen var 

under 18 og ikke intensjonelt gikk inn for å se på porno hvor mennesker lider. En del av 

pornoen som ungdom eksponeres for ser sånn sett ut til å være ufrivillig. Hva som er lov og 

ikke lov å konsumere av porno ser ikke ut til å være helt klart og tydelig for ungdom.  

  

Å utvikle seg sosialt betyr å forstå hva som er prososialt og hva som er antisosialt (Tetzchner, 

2012). Pubertet og tenår kan preges av sterke følelser og en jakt etter å være normal (Vildalen, 

2014). Ikke overraskende lurer ungdom på dette innenfor eget forhold til porno: «Er det 

normalt?» Formuleringer som er det: ok, vanlig, trygt, greit og normalt, kan tenkes at brukes 

for å få bekreftet eller avkreftet normalitet. Spørsmålene kan omhandle hvorvidt det er 

normalt å se sammen med venner, når er det normalt å begynne, hva slags porno som er 

vanligst, hvor mange ganger i uken ansees som normalt. Slike spørsmål kommer i mange 

former og kan for eksempel handle om det jente 13 år lurer på:  

 

«[…] Er det normalt og begynne og onanere og se på porno når man ikke er i puberteten. Jeg 

begynte med begge når jeg var 8 år gammel uten av og være i puberteten. Er det noe galt?»  

 

Noen forteller at de har onanert og sett porno i fem år, vært usikker på om det er noe galt, uten 

å ha snakket med noen om det, og en kan anta at dette ikke har vært gjenstand for tema, i for 

eksempel undervisning på skolen.  

 

Videre finnes de spørsmålene innenfor dette temaet som berører aspektene rundt kjønnsroller 

og seksuell orientering: «Porno gjør meg usikker på seksualiteten min. Hva gjør jeg?»  

Her dreier spørsmålene seg om hvorfor noen opplever at de lettere tenner på «lesbisk porno» 
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fremfor «vanlig porno». Dette undertemaet favner også spørsmålene som lurer på om jenter 

ser på porno, eller om det bare er noe gutter gjør. Premisset for spørsmålene i dette 

undertemaet er at det finnes normer – sosiale spilleregler når det kommer til porno. 

Spørsmålene reflekterer at både kvinnerollen og mannsrollen er under press i porno. At jenter 

er opptatt av kvinnens kropp i porno, og at gutter er opptatt av mannens kropp i porno ser ut 

til å skape forvirring rundt seksuell orientering. Hva jenter ser på når de ser porno, lurer en del 

gutter. Mens jenter påpeker at mye av pornoen ikke er egnet til å vekke seksuell lyst hos 

kvinner, og de lurer på hva de kan gjøre med det. Hvor blir det av porno på kvinners 

premisser? Jente 15 år sier det slik: 

 

Hei, jeg føler at all porno er rettet mot guttens/mannens nytelse, og er veldig grovt og 

voldelig.. Hvor finner man porno som har fokus på jenters/kvinners nytelse? Og som 

ikke er så ekstrem, og litt mer tilnærmet virkeligheten? Finnes det i det hele tatt? […]   

 

For ungdom som skal finne både seg selv og sin seksuelle identitet, ser det ut ifra spørsmålene 

som stilles ut til at porno kan være både en kilde til forvirring og til hjelp i navigeringen. Jente 

15 år tenker høyt:   

 

[…] jeg har hatt sex med gutter og jeg liker det og får fort følelser for gutter.. men når 

jeg fingrer for megselv, så ser jeg på lesbisk porno. og tenker en del på om det er 

normalt eller ikke.. jeg har aldri hatt følelser for en annen jente, men ser på slik porno. 

Tenker bittelitt på om jeg muligens er bifil, men siden jeg ikke får følelser for jenter så 

vet jeg ikke. men hva betyr det? er jeg bifil hvis jeg ser på lesbisk porno, men fortsatt 

kun har sex med gutter? 

 

Det kommer frem i spørsmålet om ungdoms kroppslige og seksuelle reaksjon på det 

pornografiske innholdet, er egnet til å svare på langt større spørsmål om identitet og seksuell 

orientering. Noen forteller at de til vanlig føler seg heterofil, men når de ser på porno blir det 

annerledes, og omvendt. Det ser også ut til at noen av spørsmålene er refleksjoner rundt hvem 

en har lyst til å være, og få aksept for det. Det kan overordnet sett være et spørsmål om 

seksuell identitet.  
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5.3 Følelser, kropp og forvirring  

Porno etterlater den unge med mange følelser, tanker og bekymringer som reflekteres i 

spørsmålene som er sendt inn til Ung.no. Disse spørsmålene favnes av undertema «Hvorfor 

føler jeg det?»  

 

«Hei, ser av og til på porno fordi jeg syns det er en god følelse når man kommer. Men rett 

etterpå får jeg skyldfølelse. Hvorfor det?»  

 

Skam, dårlig samvittighet, anger, følelse av å ha gjort noe galt eksisterer i beste velgående ut 

ifra datamaterialet som er samlet inn i denne studien. Spørsmålene kan handle om hvordan de 

kan kvitte seg med følelsen av skam og dårlig samvittighet. Noen ungdommer lurer imidlertid 

på om det er noe galt med dem siden porno bare er uinteressant og ekkelt. Det viser at 

rammen for hvordan man som ung skal passe inn er trang. En følelse av ensomhet og den 

tyngende opplevelsen av å være avvikende viser seg i formuleringer som «er det bare meg?» 

Jente 13 år beskriver:  

 

[…] Alle i klassen min har sett porno og liker det men jeg får ikke til å se på det, det er 

så ekkelt jeg har ikke noe tanker om det enn annet at det er så ekkelt. Jeg har prøvd og 

prøvd å se på det men jeg føler ingenting. Jeg tror jeg er unormal, kan dere hjelpe 

meg? 

 

Jeg valgte å kalle det andre undertema for: «Greier ikke komme uten porno, hva kan jeg 

gjøre?». Noen av innsenderne gir uttrykk for at de har blitt fortalt at porno kan forandre synet 

på sex og nærhet. Kanskje det er det en av grunnene til at de har lyst å slutte med porno. De 

bruker begreper som avhengighet og viser til at de ikke greier å få orgasme uten porno. Dette 

undertema endret seg flere ganger. En stund tok undertema for seg avhengighet da noen 

spørsmål etterlyste tips til hvordan slutte med porno. Etter hvert ble det litt flytende hva som 

er avhengighet og hva som er normale seksuelle drifter. Jente 13 uttrykker driftene slik:  

 

[…] Jeg blir i vært fall veldig kåt. Hvorfor? kan jeg bli sex frustrert så ung? Jeg har 

veldig lyst til å ligge med noen å føler meg kåt på noen. Jeg ser på poron [sic] og så og 

det føles godt Er det feil av meg å se på porno?  
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Bekymringer for «pornoavhengighet» kan lyde slik:  

 

[…] i det siste har jeg begynt å bli litt bekymret. Jeg leste noen artikler hvor det sto at 

dersom man ser mye på porno så kan man bli så avhengig at man ikke lenger klarer å 

få orgasme uten å se på pornografisk materialet. Når jeg er alene klarer jeg ikke å bli 

kåt med mindre jeg ser på porno. Når andre tar på meg osv tar det mye lengre tid enn 

hvis jeg skulle sett på porno. Hva skal jeg gjøre? Kommer jeg aldri til å kunne komme 

på normalt vis lengre? 

 

Ungdommene beskriver at tanken på porno tvinger hjernen deres til å se på porno og at de til 

og med drømmer om porno på natta. De etterspør tips, råd og hvordan man steg-for-steg kan 

gå frem for å slutte med porno.  

 

Porno kan etterlate den unge med motstridende følelser og forvirring, en ambivalens knyttet 

til det å se porno viser seg. Som noen av de siterte spørsmålene viser, oppleves porno som en 

kilde til nytelse, men innsenderen føler skam og skyld etterpå. Uavhengig av hva slags 

stemme som bedriver dragkamp i den unge, er essensen i spørsmålene det som er tittelen i 

tredje undertema forsøker å beskrive: «Jeg vil se på porno, men jeg vil ikke se på porno. 

Tips?»  Spørsmålene slik jeg leser dem, søker etter noen som kan normalisere, som kan 

betrygge ungdommen på at det er helt normalt å se på porno og onanere. Jente 14 år gir 

uttrykk for ambivalens:   

 

[…] Jeg lurte på om hvordan man kan bli mer kåt uten å se på porno? Har bare klart en 

gang å fingre til orgasme uten porno. Føler det liksom blir deiligere med porno men 

vil ikke se på porno..  

 

Andre aspekter som kommer frem i spørsmålene under dette undertemaet knytter seg til 

religion. Spørsmålene kan dreie seg om Bibelen sier noe om at man ikke skal se på porno. 

Andre svarer seg selv i eget spørsmål – de tror at angeren i etterkant av å ha sett porno 

handler om at det er forbudt i islam. Spørsmålene retter seg mot hva man skal gjøre når man 

elsker å se på porno og onanere, men ikke kan på grunn av religion. Det fremstår nærmest 

som en tenker høyt rundt om en skal fortsette eller slutte, som gutt 13 år gjør her: 
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[…] Jeg ser på porno mens jeg runker og jeg vil slutte med det. Hva er fordelene ved å 

ikke se på det? Og er det ok for at jeg ser på det? Jeg vil faktisk følge religionen min, 

men jeg liker å onanere.  

 

Det siste undertemaet favner spørsmål som tar for seg om hvorvidt porno er ekte eller ikke: 

«Er det ekte eller er det fake?» Kropp og sex er et element i denne sammenheng, det viser 

seg i noen av spørsmålene ungdom har om porno. Det blir uttrykt at voksne bekymrer seg for 

at barn og unge ser på porno før de egentlig har begreper om hva sex mellom to mennesker 

betyr, og at en derfor kan komme til å få et ubevisst forhold mellom porno og sex i 

virkeligheten. Denne diskursen reflekteres i en del spørsmål. Den unge kan spørre hvordan 

porno ikke er sex i virkeligheten, penisen glir jo inn i vaginaen, og de har jo sex? Hva er 

egentlig forskjellen, og på hvilken måte, lurer noen ungdom på. Andre spørsmål går direkte 

på pornokroppen, som gutt 15 spør: 

 

Hvorfor er peniser i porno så sykt store og lange? De er sånn 25-30 cm eregert, og 

føler at av dette så har jeg liten penis. Pikken min er 13cm eregert, og jeg er nesten i 

mål i puberteten. Hvor lang er en penis eregert i voksen alder, og er «dicks» i porno 

som er 25-30cm bare falskt? Får litt dårlig selvtillit av å ha en så liten penis hvis de 

kan faktisk være 30cm eregert. […]  

 

Dette spørsmålet kan være et uttrykk for behov for normalisering av hva som er normalt eller 

gjennomsnittlig. En annen ungdom viser til denne forvirringen knyttet til sex i virkeligheten 

kontra sex i porno med dette spørsmålet:  

 

«jeg er en jente på 15 år og jeg har en venninne som nettop har mistet dommen. hun 

virket ikke særlig fornøyd da hun kom hjem. hun sa at det var som at hun var dratt rett ut 

av en pornofilm. så jeg lurte på: er det egentlig forskjell på porno og samleie mellom to 

personer som elsker hverandre?»  

 

Denne «spør-for-en-venn»-formuleringen kan tolkes som en viss skuffelse knyttet til det som 

skal fremme fysisk, psykisk, emosjonelt og sosialt velvære (World Health Organization, 

2017).  
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6 Diskusjon  

I denne studien var formålet og hensikten å undersøke hvilke temaer som kommer til uttrykk i 

et utvalg spørsmål om porno, stilt av ungdom mellom 13 og 16 år på Ung.no. Gjennom å 

drøfte resultatene opp mot tidligere forskning på feltet ungdom og porno, teoretiske 

perspektiver om omsorgsfilosofi og seksualitet, faglitteratur og politiske- og offentlige 

dokumenter er formålet å skaffe til veie nye perspektiver på hvordan helsesykepleier kan 

møte ungdoms behov for kunnskap og omsorg i arbeidet med seksuell helse. Drøftingen vil 

presenteres i følgende underkapitler: Privatliv i en helsefremmende kontekst, helsefremmende 

kommunikasjon i samfunnskontekst og tillit og omsorg i møte med ungdom og deres 

foresatte.  

 

6.1 Privatliv i en helsefremmende kontekst 

Funnene i denne studien bærer preg av at ungdommene kan synes å bekymre seg for virus på 

mobilen og/eller pc. Disse spørsmålene kommer i ulike former og kan grunnleggende forstås 

som et behov for å verne om privatlivet. Frykten for å bli oppdaget og mulig hengt ut kommer 

tydelig frem i funnene, som dette eksempelet fra jente 14:  

 

«[…] jeg er livredd for at noen ser på meg eller legger ut noe siden jeg har sett på porno og 

den mld med SIM-kortet bare plutselig kom».  

 

Porno er tett forbundet med onani, og er noe svært intimt og privat (Rolness, 2021). Med 

tanke på hva slags posisjon mobilen har i livet til unge mennesker, kan det tenkes at frykten 

for å bli tatt på fersken har fått en forlenget arm, gjennom de mange digitale plattformer som 

eksisterer på ungdommers telefoner. Deler av det sosiale livet befinner seg på telefonen 

(Lefkowitz et al., 2014). Som Scarcelli (2015) påpeker er skillet mellom den digitale og den 

fysiske virkeligheten i ferd med å viskes ut. Trusler om at bilder og kontakter vil rammes, kan 

derfor tenkes å forsterke frykten. I dette underkapittelet vil jeg drøfte hvordan 

helsefremmende arbeid kan møte behovet for privatliv i en helsesykepleierkontekst.  

 

Unge mennesker uttrykker bekymring for fordømmelse av pornobruk fra foreldre, lærere og 

andre fagfolk (Spisak, 2016). Funn i min studie bygger opp under dette:  
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«Jeg er kjemperedd for at jeg har fått virus. Pappa kommer til å klikke hvis han finner ut at 

jeg har sett på porno og fått virus».  

 

En del av spørsmålene reflekterer voksenpersoner som sier at porno ikke er bra, at 

ungdommene må holde seg unna, at man kan bli forstyrra og få et usunt syn på seksualitet. 

Disse bekymringene på sin side eksisterer heller ikke uten grunn. Internetteknologiens raske 

utvikling har gjort pornoen så lett tilgjengelig for barn og unge, gjennom mange plattformer 

og i så flyktige former, at det har blitt en del av ungdommers hverdagsliv (Scarcelli, 2015). 

Nesten halvparten av norske ungdommer mellom 13 og 18 år rapporterer at de har sett porno, 

og trenden er økende. 57 % så porno for første gang før fylte 13 år. Det er store variasjoner, 

og noen få rapporterer at de har sett porno for første gang så tidlig som i 6-årsalderen eller 

tidligere (Medietilsynet, 2020). Berggrav (2020) viser til at norsk ungdom rapporter at 

pornoen påvirker synet deres på sex og beskriver at pornoen skaper et press og en urealistisk 

forventning til hva sex skal være. Et eksempel er at pornoen skaper en forventning om at 

sexen skal være dominerende og aggressiv. Ungdommene rapporterer videre at de mener det 

påvirker språket, gutters syn på jenter og seksuell atferd (Berggrav, 2020). Svensk ungdom 

rapporterer at pornoen skaper trangere kjønnsrollemønstre, både for gutter og jenter (Mattebo 

et al., 2012). På den andre siden rapporterer 86 % av ungdommene (n=3395) at de likte porno 

eller syntes det var spennende (Medietilsynet, 2020). Mine funn støtter opp under at ungdom 

også finner glede og seksuell nytelse av porno og onani. Blant den inkluderte forskningen 

som er gjort på ungdom og porno finner en også mange opplevelser som viser til at pornoen 

oppleves seksuelt berikende (Mattebo et al., 2012; Spisak, 2016; Goldstein, 2020; Scarcelli, 

2015; Spisak, 2017). God seksuell helse er forbundet med fysisk, mentalt og sosialt velvære 

knyttet til seksualitet (Helse og omsorgsdepartementet, 2017-2022). Onani setter i gang 

kjemiske og hormonelle prosesser i kroppen som gir velvære og har betydning for 

selvforståelsen (Vildalen, 2014). Teknologiens utvikling får en ikke endret, pornoen vil 

fortsette å eksistere, også i unges liv (Lefkowitz et al., 2014). Så lenge ungdom søker etter 

pornoen selv, kan det tenkes at pornoen også er en del av unges seksualitet.  

 

Onani har i flere århundrer vært et ømtålig tema. På 1800-tallet ble det hevdet av medisinsk 

personell at onani kunne føre til sinnssykdom. Først i 1920-30 årene ble tanken om at den 

skyldfølelsen og frykten rundt onaniens skadevirkninger måtte være mer skadelig enn onanien 

i seg selv, anerkjent (Langfeldt, 1986/2000). I dag ser en at politiske dokumenter samt flere 

studier omtaler porno som potensielt skadelig, og noe barn og unge må beskyttes mot, og en 
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strategi er å styrke mediekompetansen blant barn og unge (Davis et al., 2020; NOU 2021:3; 

Rothman et. al., 2020). Noen diskuterer også hvorvidt barn og unge bør skjermes helt fra 

porno, gjennom reguleringer som blokkerer og filtrerer slikt innhold ute (NOU 2021:3; 

Kamath et al, 2016). En regulering som blokkerer innhold på internett, kan tenkes å komme i 

konflikt med Barnekonvensjonens Artikkel 17 om rett og tilgang til informasjon 

(Barnekonvensjonen, 2003). Dette er noe Barneombudet trekker frem i sitt høringssvar til 

NOU 2021: 3. Barneombudet argumenterer med at barn som ikke får tilgang til antatt 

problematisk medieinnhold, heller ikke får mulighet til å utvikle sin håndteringskompetanse, 

noe som kan øke risikoen for skade når de en gang støter på materiale med potensielt skadelig 

innhold (Kultur- og likestillingsdepartementet, 2021). Argumentasjonen om at skyldfølelsen 

og frykten for onaniens skadelige konsekvenser må være mer skadelig enn onanien i seg selv 

(Langfeldt 1986/2000), ser man dragninger til i noen av studiene som er gjort om porno 

(Spisak, 2016). Spørsmålene som ungdom stiller om porno reflekterer en usikkerhet og en 

frykt for om pornoen kan skade dem, Gutt 13 år spør:  

 

[…] jeg har runket siden jeg var 9 år og sett på porno. jeg har ikke turt og si det til 

noen. Men er dette farlig for meg. Og burde jeg fortelle dette til en jeg stoler på.  

Hvordan kan jeg slutte med dette?  

 

Å gå i fire år å være redd for at pornoen kan være farlig, uten at en vet på hvilken måte, virker 

belastende i et ungt liv. Spisak (2016) påpeker at barn er født med en seksualitet, som ikke er 

ikke nytt av at pornoen har blitt mer tilgjengelig. Spisak (2016) holder frem at på grunn av 

pornoens utbredelse, rekkevidde og innhold, har foreldre og fagmiljøer måtte ta innover seg at 

barn har en seksualitet. Noen forskere løfter frem at det bør tenkes nytt om 

seksualitetsundervisningen. Mindre top-down og mer diskusjon er nytenkningen som foreslås 

(Goldstein, 2020). Ut ifra analysen av spørsmålene som er stilt av ungdom mellom 13 og 16 

år, ser det ut til at ungdommene har et nyansert og reflektert syn på porno, og dette kan tenkes 

å kunne benyttes som en ressurs i helsesykepleiers arbeid med å undervise og veilede i 

seksuell helse. Utfordringen er imidlertid at seksuell helse og det å snakke om porno kan 

oppleves svært pinlig for ungdom. Mine funn viser at ungdommer opplever at porno ikke er 

noe de ønsker å snakke med de voksne om.  

 

Alle mennesker har sin egen urørlighetssone, som skal beskytte det mest sårbare i oss. 

Urørlighetssonen ivaretar integriteten og beskytter mennesket fra å bli krenket (Martinsen, 
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2005). Her kan et dilemma oppstå, hvor helsesykepleie på den ene siden kan anta at ungdom 

har mange spørsmål om porno, som de trenger å få svar på. Helsesykepleier vet også at barn 

og unges interesse for seksualitet og kjønnsorganer og etter hvert sex er normalt. Når denne 

interessen får negativ oppmerksomhet, kan det få konsekvenser for selvbildet og kroppsbildet 

og det kan komme i konflikt med god seksuell helse (Vildalen, 2014). Martinsen (2021) 

beskriver at skjønnet kan settes ut av spill ved at regler og prinsipper blir for rådende. 

Helsesykepleiere bør anerkjenne og respektere urørlighetssonen og det fordrer at det utvises 

skjønn. Å imøtegå et behov for kunnskap med omsorg krever at helsesykepleier er sensitiv. 

Derfor kan ikke nasjonal faglig retningslinjer (2017) helsesykepleier støtter seg til, eller 

standardiserte undervisningsopplegg som kommuner utarbeider, alene møte ungdommers 

behov for omsorg med sensitivitet. Det kan være grunnen til at retningslinjene nettopp gir rom 

som den enkelte helsesykepleier skal fylle. En kan forstå det slik at retningslinjene 

helsesykepleier utøver sin praksis etter, tar hensyn til urørlighetssonen. Dersom 

helsesykepleier blir for bundet til faste rammer og regler, kan det gå utover helsesykepleiers 

skjønn i ulike situasjoner (Martinsen, 2012). Derfor må helsesykepleier ta i bruk andre 

verktøy til å måle pulsen på ungdommers omsorgsbehov, i undervisnings- og 

veiledningssituasjoner som tar for seg seksuell helse. Et av verktøyene helsesykepleier kan 

bruke i slike situasjoner er oppmerksomhet. Martinsen (2021) beskriver oppmerksomhet som 

en utskillelsesprosess som tilegner noe større betydning i forhold til noe annet. Ungdommers 

tanker, følelser og opplevelser kan ikke måles. Derfor vil omsorgen og forståelsen 

helsesykepleier utviser betinges av situasjonen og helsesykepleiers oppmerksomme evne.  

 

Som Martinsen påpeker, kan ikke urørlighetssonen stå alene, den er avhengig av sin motpol 

for å ha en funksjon - åpenheten (Martinsen, 2021). Strategiplanen for seksuell helse (2017-

2022) gir gjennom sin tittel en klar beskjed: «Snakk om det!». Det er et kompetansemål i 

grunnskolen at eleven skal kunne gi eksempler på hvordan seksualitet fremstilles i medier og 

hvilke forventinger det kan skape. Strategiplanen for seksuell helse (2017-2022) vektlegger 

åpenhet. Det formidles at åpenhet om seksualitet er en ressurs, og at åpenhet er en 

forutsetning for at helsepersonell skal kunne stille de rette spørsmålene om seksuell helse. 

«De rette spørsmålene» kan antas å være spørsmål som tar hensyn til urørlighetssonen. Måten 

begrepet ‘åpenhet’ blir brukt i strategiplanen, gjør at den kan tolkes som en motpol til 

begreper som fordom, stigma og tabu, og ikke en kompletterende motsats til urørlighetssonen. 

Åpenhet uten urørlighetssone kan resultere i blottelser, pinlighet og invasjon av tanker og 

følelser (Martinsen, 2021). Mine funn kan på den andre siden vitne om en urørlighetssone 
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uten åpenhet. Martinsen (2021) beskriver urørlighetssone uten åpenhet som tillukket og 

kvelende. Her er et eksempel som viser hvordan urørlighetssone uten åpenhet kan fremstå 

kvelende og tillukket for jente 15 år:  

 

Hei jeg er veldig redd!! Jeg har sett på porno så kom det opp en varsling om at jeg 

hadde fått 13 virus ! Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre og jeg kan ikke snakke med noen 

voksne !! Kan dere væresåsnill å hjelpe meg!! Pliss.  

 

Urørlighetssonen har to jobber: den beskytter oss fra krenkelse, og den fører mennesker 

sammen i en samtale (Martinsen, 2005). Anonyme nettbaserte tjenester som Ung.no kan 

forstås som en måte å balansere urørlighetssone og åpenhet. Internasjonale studier som er 

gjort på digitale helsetjenester viser at unge opplever det positivt å stille spørsmål til 

helsepersonell anonymt (Kamath et al., 2016; Shoveller et al., 2012). I Norge har DIGI-UNG-

prosjektets rapport om ungdomshelse i en digital verden (2018) belyst at ungdom mest av alt 

verdsetter muligheten for å være anonyme, når de tar kontakt. At de kan lese andre 

ungdommers spørsmål og svar bidrar også til normalisering (Helsedirektoratet, 2018). 

Helsefremmende arbeid er prosessen hvor mennesker settes i stand til å oppnå sitt fulle 

helsepotensial, gjennom å ta kontroll over faktorer som påvirker deres helse. Dette gjøres 

blant annet gjennom tilgang til informasjon (World Health Organization, 2009). Slik kan 

helsesykepleier forstå anonyme spørretjenester som en form for helsefremmende arbeid. Det 

er også en økende trend at helsesykepleiere benytter digitale kanaler, og særlig sosiale medier 

i kommunikasjonen med ungdom (Helsedirektoratet, 2018). Selv om digitale tjenester kan ha 

en helsefremmende effekt på seksuell helse, kan digitale tjenester ikke erstatte fysiske 

menneskemøter. Det vil for eksempel være utfordrende å undre seg sammen med, og med 

Martinsens (2021) ord kan skjønnet få dårlige kår. Samtale i en helsesykepleiekontekst kan 

basere seg på det som Laholt et al. (2017) referer til som helsedialog. Tema for helsedialogen 

kan ta utgangspunkt i nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (2017) eller 

bestemmes av elevene selv, noe som bygger opp under brukermedvirkningen 

(Helsedirektoratet, 2017). Helsedialoger gjennomføres i forbyggende og helsefremmende 

hensikt (Laholt et al., 2017). Helsesykepleiere møter ungdommers omsorgsbehov gjennom en 

dynamisk prosess mellom sårbarhet og utleverthet. Gjennom samtale kan helsesykepleier 

møte ungdommers svar med forsiktige spørsmål (Martinsen, 2005). Ved å gjøre spørsmål 

ungdom stiller anonymt om porno til gjenstand for helsedialog, kan helsesykepleier møte 
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ungdoms refleksjoner med oppmerksomhet, med hensikt i å styrke mestringskompetansen 

(Tveiten, 2019).  

 

Nettbaserte tjenester anses som egnet til å ivareta ungdommers behov for privatliv, beskytte 

ungdommers urørlighetssone og samtidig møte deres behov for kunnskap om seksuell helse 

og porno. Det kan tenkes at helsesykepleier kan benytte prinsippene som anonyme 

spørsmål/svar-tjenestene er basert på, i fysiske gruppekonsultasjoner om seksuell helse. Det 

vil helt konkret bety at muligheten for å stille spørsmål anonymt i gruppekonsultasjoner kan 

praktiseres. Dette er ikke uten implikasjoner, kritiske spørsmål kan og bør rettes mot all 

praksis. Helsedialoger i gruppekonsultasjon kan for eksempel gagne språksterke ungdommer 

mer, noe som gjør de mindre språksterke ungdommene mer passive, i helsedialogens 

gruppedynamikk (Laholt et al., 2017). Dette er verd å ha en kritisk diskusjon omkring. Det 

kan allikevel tenkes at helsesykepleier kan ta med seg gode erfaringer fra flere sider når 

undervisning og veiledning om seksuell helse skal tilpasses den samfunnsmessige 

utviklingen. Goldstein (2020) gjennomførte sin studie med fokusgruppeintervjuer for å få 

ungdommers synspunkter på hvordan de opplever porno, og hvordan kunnskap om porno kan 

formidles i skolens læreplaner. Det forskeren fant var at deltakerne i studien hadde et svært 

komplekst, nyansert og reflektert forhold til porno, og ungdommenes synspunkt kan beskrive 

disse opplevelsene med en egenart som ingen andre enn ungdommene selv kan (Goldstein, 

2020). Mine funn støtter opp under at ungdom har reflekterte og nyanserte betraktninger og 

spørsmål om porno. Ved å benytte muligheten til å stille anonyme spørsmål i undervisning og 

veiledning i seksuell helse og diskutere disse spørsmålene åpent i gruppekonsultasjoner 

sammen med ungdom, kan ungdommenes refleksjoner i denne sammenheng benyttes som en 

ressurs.    

 

6.2 Helsefremmende kommunikasjon i en samfunnskontekst 

Funn i denne studien viser at ungdom som stiller spørsmål om porno på Ung.no har spørsmål 

som omhandler normalitet og hva som er sosialt akseptert. Det kan handle om hvorvidt det er 

normalt å se på porno knyttet til et bestemt kjønn, en bestemt alder, eller om det er normalt å 

se ulike former for porno samt hyppighet av pornoforbruk. Spørsmål som omhandler om en er 

unormal eller normal i puberteten, er også funn som kommer frem i tidligere forskning som er 

gjort på digitale helseforumer (Cohn & Richters, 2013). Funnene som kommer frem i denne 

studien viser til at det er sterke motstridende opplevelser knyttet til porno. Det kan tenkes at 
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ungdommene balanserer på frykt for både normstraff og straff for å handle i strid med loven. 

Dette er noe som Spisak (2016) påpeker i sin studie, at diskursen rundt pornoen som noe 

skadelig påvirker ungdoms tanker og følelser rundt egne pornovaner (Spisak, 2016). Mine 

funn antyder også at ungdoms bekymringer om porno kan tenkes å springe ut ifra en 

opplevelse av at det er umoralsk, eller i strid med normen og loven. Å jobbe helsefremmende 

med seksuell helse fordrer en positiv og respektfull tilnærming til seksualitet og seksuelle 

relasjoner (World Health Organization, 2017). Å fremme god seksuell helse i en 

samfunnsmessig kontekst, betyr å ha en åpenhet, respekt for mangfold og positive holdninger 

knyttet til seksualitet. God helse skapes i samspill med alle arenaer mennesker lever på (Helse 

og omsorgsdepartementet, 2017-2022). I dette avsnittet vil jeg drøfte hvordan helsesykepleier 

kan bidra med helsefremmende kommunikasjon, i kraft av sin rolle som samfunnsaktør.  

 

Martinsen (2012) beskriver at mennesket alltid befinner seg i en situasjon, og de valgene vi 

tar har bakgrunn i normer, kultur, regler og idealer som er til stede i samfunnet. Normer og 

holdninger kan også låse mennesker fast (Martinsen, 2012). Dette belyser funnene i min 

studie, som viser at sosiale normer i samfunnet kan oppleves trange og vanskelig å navigere i. 

Dette spørsmålet viser et lite eksempel på hvordan navigereringen i valget om å se porno kan 

foregå:  

 

jeg er en 14 år gammel jente. Jeg har to spørsmål. Er det rart at jeg ser på porno og tar 

på meg selv […] Alle sier de er ekkelt osv. Er det normalt at jeg ser på porno og 

prøver å få orgasme? 

 

I et helsesykepleieperspektiv er det interessant å stille spørsmål ved om ungdommens følelse 

av å handle i strid med normen, er noe som kaller på vårt omsorgsansvar (Martinsen, 2012). Å 

arbeide helsefremmende innebærer blant annet å ha et bredt normalitetsbegrep (Landsgruppen 

av helsesykepleiere NSF, 2015). Normalitet kan forstås statistisk eller moralsk. Om det er 

normalt å onanere i en alder av 13 år kan vurderes som normalt både statistisk og moralsk, 

fordi statistikk viser at flesteparten av ungdom onanerer i puberteten, og fordi onani i dag 

anses som akseptabelt (Vildalen, 2014). Å onanere og se på porno kan betegnes som normalt 

basert på statistikk, men om det kan anses som normalt moralsk sett, er det imidlertid 

motstridende meninger om. Noen studier problematiserer nettopp dette aspektet, blant dem er 

studien til Davis et al. (2020). Bekymringen knyttet til ungdoms pornovaner er forbundet med 

innvirkningen porno kan ha på ungdoms seksualadferd og holdninger. Eksempler på dette kan 
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være knyttet til bruk av prevensjon, og synet på kjønnsrollemønstre, ettersom pornoen ofte 

kan skildre kvinnen som underdanig og/eller nedverdiget (Davis et al., 2020). Scarcelli (2015) 

påpeker i sin studie at pornoen oppfattes som noe som er laget på menns premisser. Både det 

Davis et al. (2020) og Scarcelli (2015) påpeker stemmer over ens med funn i denne studien, 

hvor de analyserte spørsmålene underbygger at pornoen oppleves grov, voldelig og på menns 

premisser. Jente 15 år beskriver det slik:   

 

Hei, jeg føler at all porno er rettet mot guttens/mannens nytelse, og er veldig grovt og 

voldelig.. Hvor finner man porno som har fokus på jenters/kvinners nytelse? Og som 

ikke er så ekstrem, og litt mer tilnærmet virkeligheten? Finnes det i det hele tatt? […] 

 

Eksempelet over kan tyde på at noen ungdommer allerede innehar dømmekraft og 

vurderingsevne når det kommer til positive og problematiske sider ved porno. Normer som 

opprettholder et ulikt maktforhold mellom kvinner og menn påvirker mennesker seksualitet 

negativt (World Health Organization, 2017).  Måten spørsmålet fra jente 15 år er stilt, kan 

reflektere en ungdom som har kapasiteten til å ta kontroll over og forbedre egen seksuelle 

helse. Noe som er fundamentet i helsefremmende arbeid (World Health Organization, 2009). 

En bør ta utgangspunkt i at ungdom er forskjellige og med ulik sårbarhet for påvirkning. 

Normalisering av porno og seksuelle fantasier kan være problematisk noe som dette 

spørsmålet kan illustrere:  

 

Hei, eg er ein jente på 13 år og ser av og til på porno. Eg ser ikkje på vanlig porno men 

på porno der mannen tvinger jenta til å ha sex. Men er det ulovlig for ein 13 åring å se 

på sånt og kommer politiet til å varsle foreldrene mine siden det har med overgrep og 

at gutten tvinger jenta Til sex?.  

 

Overgrep er i virkeligheten straffbart, dermed kan det argumenteres for at disse fantasiene 

ikke bør normaliseres. Alternativt kan ungdommens evne til å kunne skille mellom fantasi og 

handling avgjøre om det er normalt eller ikke (Vildalen, 2014). For helsesykepleier fordrer 

det en skjønnsmessig vurdering, og helsesykepleier kan la seg engasjere i ungdommers egne 

vurderinger av et spørsmål eller et problem (Martinsen, 2005). Det kunne vært verd en 

diskusjon rundt spørsmålet: Når er porno noe som fremmer fysisk, mentalt og sosialt velvære, 

og når gjør pornoen det motsatte?  
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I likhet med spørsmålet fra jente 13 år over, er elementet med politiet noe som funn i min 

studie peker på. Noen spør om politiet har anledning til å gå gjennom slettet logg. Måten 

ungdommene spør om politiet på, gjør at det kan tolkes som en frykt for politiets 

engasjement, fordi spørsmålet ser ut til å få svar på om de kan bli straffet eller få 

konsekvenser for sin befatning med porno. NOU, 2021: 3 viser til at ettersom internett er en 

del av unges nærmiljø, er politiet til stede i disse nærmiljøene med sine nettpatruljer gjennom 

sitt forebyggende arbeid rettet mot internettkriminalitet. Medieskadelighetsutvalget (2021) 

anbefaler at politiet i større grad må informere om hva som er ulovlig til ungdom, når det 

kommer til pornografi og seksuelt innhold på nett (NOU 2021: 3). Sentralt ungdomsråd 

formidler i sitt høringssvar til Medieskadelighetsutvalget at det er gammeldags og lite 

effektfullt at skoleklasser får besøk av politiet som informerer om seksualitet på nett. Denne 

formen for informasjon formidler ofte at barn og unge, særlig jenter, må slutte å ta 

nakenbilder, poengterer Sentralt ungdomsråd (Kultur- og likestillingsdepartementet, 2021). 

Funn i min studie kan tyde på at det kan være uklart for ungdom hva som er porno og hva 

som er deling av nakenbilder. Gutt 15 år spør:  

 

«Er det det samme å runke til bilder av nakne damer som å se på porno?». 

 

Ser man dette spørsmålet i sammenheng med spørsmålene om ungdom kan få en straff 

dersom de ser pornografisk innhold med mindreårige, kan det tenkes at det blir flytende 

overganger mellom hva som er porno og hva som er nakenbilder på avveie. Ungdomsrådet 

beskriver videre at det ansees mer konstruktivt å snakke om hva som gjør at ungdom og 

mennesker generelt har lyst til å sende porno eller nakenbilder til hverandre, og tilstrebe en 

diskusjon rundt det (Kultur- og likestillingsdepartementet, 2021). Dette er forenelig med å 

tilstrebe en helsesamtale som diskuterer lyst og ulyst knyttet til porno og seksuell helse. At 

politiet informerer ungdom om hva som er lov og ikke lov når det kommer til seksuell 

utforskning på internett, kan tenkes å bidra til å forsterke opplevelsen av å gjøre noe galt, noe 

som i sin tur kan bidra til denne frykten for straff og konsekvenser knyttet til egen seksualitet. 

Jente 13 år spør:  

 

Jeg lurer bare på om politiet kan komme å sjekke om du har sett på porno? For jeg har 

sett litt på det, og nå er jeg livredd og skjelver når jeg tenker på det, at politiet skal 

komme å sjekke telefonen min osv. Kan det skje?  
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Funnene i min studie viser imidlertid at ungdom har bekymringsfulle inntrykk som pornoen 

etterlater dem med, og disse kan være relatert til innhold som befinner seg i en gråsone for 

hva som er lov og ikke. Slik jeg tolker flere av disse spørsmålene er det ikke det 

pornografiske innholdet i seg selv som skaper frykt, men frykten for å gjøre noe ulovlig, gutt 

15 år reflekterer:  

 

«[…] jeg ble veldig stresset, damen så ikke ut som hun var under 18, men samtidig ble jeg 

usikker. Veldig usikker.. Jeg vil jo ikke bryte loven og er egt veldig ordentlig med det[…]»  

 

Gutt 13 år befinner seg i det samme landskapet:  

 

«[…] Det jeg lurer på er om jeg blir straffa eller noe hvis jeg ser på barne porno. Also ikke 

overgrep eller noe sånt, men to på min alder som har sex. Kan jeg liksom få en straff […]»  

 

Fremstilling og fremvisning av seksuelle overgrep mot barn eller fremvisning som 

seksualiserer barn er forbudt, etter Straffelovens § 310 og § 311 (Straffeloven, 2005). Det kan 

imidlertid tenkes at hvem som formidler dette budskapet til ungdom har en betydning. 

Politiets arbeid med ungdom og porno retter seg mot å forebygge kriminalitet, mens det 

helsefremmende arbeidet retter seg mot å sette individet i stand til å kunne foreta valg som 

fremmer egen helse (World Health Organization, 2009). Helsesykepleiers arbeid retter seg 

mot å fremme og verne om livsprosessene (Martinsen, 2003). Det kan tenkes at disse 

refleksjonene ungdom gjør når de opplever å balansere på kanten av loven, er en del av deres 

modning og utvikling av personlige grenser. Martinsen (2021) beskriver at ved å trosse 

normer, regler og rammer åpnes det opp et tanke- og refleksjonsrom. Det kan tenkes at 

helsesykepleier gjennom å være sensitiv for ungdommenes uttrykk og bruke sin 

oppmerksomhet, kan gå inn i dette refleksjonsrommet å møte ungdommen. Her kan 

helsesykepleier undre seg sammen med, om hva som er lov og ikke lov i henhold til norsk 

lov, men også hvor ens egne personlige grenser mellom lyst og ulyst går. Dette kan tenkes å 

være mer formålstjenlig når hensikten er å arbeide helsefremmende med ungdoms seksuelle 

helse.   

 

Peter & Valkenburg (2016) har gjennomført en litteraturgjennomgang av studier gjort om 

ungdom og porno, og i studien kobles pornoen til endringer i seksualadferd. 

Litteraturgjennomgangen (2016) viser riktignok motstridende resultater i sin 
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forskningsgjennomgang. Forskerne finner flere studier som relaterer hyppig pornobruk til 

endret seksualadferd. Det er for eksempel funnet forskning som relaterer hyppig pornobruk til 

større sannsynlighet for å ha hatt samleie, hos de som inngikk i tverrsnittsstudien. Et annet 

tverrsnitt i den samme litteraturgjennomgangen finner korrelasjon mellom pornoforbruk og 

mindre progressive holdninger knyttet til likestilling mellom kjønnene. Dette funnet får 

imidlertid motsvar av den kvalitative delen av litteraturgjennomgangen, som finner at både 

gutter og jenter er kritiske til måten menn og kvinner blir skildret i pornoen. Gutter i Mattebo 

et al. (2012) sin studie uttrykker bekymring for at porno kan være noe som inspirerer 

overgripere.  

 

Det ser ut til at voksne har oppfatninger av hvordan ungdom opplever porno. Svensk 

skolepersonell som jobber med ungdom, hevder blant annet at pornoen fører til normskapende 

ideer om kvinnen som den underdanige i seksuell sammenheng. Utvalget her var voksne 

kvinner mellom 28 og 60 år (Mattebo et al., 2014). Voksne, både foreldre og fagpersoner kan 

påføre egen seksualitetsskam over på ungdom (Vildalen, 2014). At vår egen forforståelse og 

oppfatning vil ha betydning for hva vi formidler videre er i tråd med den hermeneutiske 

tankegangen. Tidligere erfaringer vil prege mennesker i nye situasjoner og denne erindringen 

kan sette oss tilbake til stemningen fra den tidligere opplevelsen (Martinsen, 2012). Som 

Gadamer (1960/2010) påpeker er det avgjørende for forståelsen at vi godtar den andres 

oppfatninger som gyldige, samtidig som vi erkjenner at det kan være fremmed og motstridig 

ut ifra egen situasjon. Det viser også at relasjonen mellom fortolkeren og den som skal tolkes, 

kan bidra til å redusere kløften mellom de to (Gadamer, 1960/2010). I arbeidet med seksuell 

helse bør helsesykepleier være bevisst at språket kan påføre seksualitetsskam på barn og unge. 

For helsesykepleier har også egen skam en funksjon i møte med sårbarheten, fordi den 

suverent fordrer en tilbakeholdenhet og gir anledning til å trå varsomt og bruke skjønn 

(Martinsen, 2012).   

 

At ungdom opplever forvirring rundt hva som er normalt, innafor og ikke minst lov kan 

forklares med diskursene samtaler om sex og seksualitet springer ut ifra. Ungdom forholder 

seg på den ene siden til hva fagprofesjoner formidler til dem om hva sex og seksualitet er. På 

den andre siden formidles også fortellinger om sex og seksualitet til ungdom i form av porno. 

Foucault (1976/1999) løfter frem at det moderne samfunnet har forsøkt å legge bånd på 

seksualiteten ved å sette regler for hva som er tillat og hva som ikke er tillatt. Dette 

bedømmes ved at seksualiteten er noe som skal høre parforholdet til, helst det heterofile paret. 
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Dersom du kun har sex med deg selv og i selskap av pornoen på mobilen, har en kanskje trått 

ut av denne rammen, og dermed vil en følelse av seg selv som seksuelt avvikende kunne gjøre 

seg gjeldende. Foucault (1976/1999) vender stadig tilbake til at man i moderne tid har latt 

medisinen, pedagogikken og psykologien få definisjonsmakten over hva som er tillatt 

innenfor seksualiteten. Dette er et interessant perspektiv i denne studiens forskningsfokus. 

Ungdom som spør en digital informasjonstjeneste for å få svar på egne pornovaner og dermed 

egen seksualitet utviser en «vilje til viten». Med Foucaults sine briller kan det leses som at 

ungdommene som stiller spørsmål ønsker å «skrifte» til de som «bestemmer» rammene for 

normal seksuell aktivitet (Foucault, 1976/1999). De som besvarer disse spørsmålene er 

nettopp medisinere, pedagoger og psykologer av 250 ulike former og fasetter, deriblant 

helsesykepleiere (Bufdir, u.å.). Rothman et al. (2020) har utviklet og evaluert et intensivt 

undervisningsopplegg, i ni 60-minutters forhåndsbestemte sesjoner, rettet mot ungdom og 

porno. Formålet var at ungdommenes kunnskap skal styrkes, blant annet knyttet til risiko for å 

bryte loven når det kommer til deling av innhold som seksualiserer mindreårige (Rothman et 

al., 2020). En slik tilnærming står i kontrast til veiledningsmetodikken som helsesykepleier 

støtter seg til, som tar utgangspunkt i at den som veiledes selv har de beste forutsetninger for 

å finne riktig vei for seg selv (Tveiten, 2019). På den andre siden, ved at seksuell helse gjøres 

til gjenstand for veiledning og undervisning, slik helsesykepleiemandatet gjør, vil det ifølge 

Foucaults syn kunne være med på å videreføre vår seksualitet som underlagt andres rammer 

og definisjonsmakt (Foucault, 1976/1999).  

 

Martinsen (2012) beskriver at hvis vi lar normene få være idealer, blir de urealistiske. Det kan 

imidlertid tenkes at helsesykepleier kan være med på å forme normene, reglene og samfunnet, 

i kraft av sin rolle som samfunnsaktør. Helsesykepleier kan ta del i samfunnsdebattene som 

går om unges seksualitet på internett, på bakgrunn av forskning og kunnskapsbasert praksis. 

Epidemiologisk fokus kan nyanseres med evidensbasert fokus (Glavin et al., 2014). Det kan 

tenkes at det er et epidemiologisk fokus når Stortinget vedtar at regjeringen skal utnevne et 

utvalg for å beskytte barn mot pornografi og seksualisering (NOU, 2021:3). Helsefremmende 

arbeid i en samfunnskontekst kan være å løfte frem ressursene som finnes, som i dette tilfellet 

vil være ungdommers nyanserte og reflekterte syn på porno og en seksualitet som endrer seg i 

takt med samfunnsutviklingen. Helsesykepleier kan fremme mestring i en større 

samfunnskontekst ved å løfte frem disse ressursene i et bidrag blant politikere og andre 

myndigheter (Landsgruppen av helsesykepleiere NSF, 2015).  
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Slik kan helsesykepleier unngå å handle etter normen, men heller kommunisere om normen. 

Dette kan i sin tur tenkes å bidra til at tilliten helsesykepleier har kan fortsette å få gode 

vekstvilkår og dermed kan også omsorgsansvaret til helsesykepleier synliggjøres (Martinsen, 

2012). De filosofiske aspektene ved sykepleie kan fremme refleksjon hos helsesykepleieren 

selv. Ved å fremme sykepleieperspektiver i offentlig debatt, vil helsesykepleier også kunne 

bidra til å styrke egen rolle og funksjon i samfunnet (Laholt et al., 2022). Gjennom å ha et 

bredt normalitetsbegrep kan en jobbe helsefremmende (Landsgruppen av helsesykepleiere 

NSF, 2015). Å konstatere pornoens utbredelse blant ungdom som en folkehelsekrise, slik 

amerikanske myndigheter gjorde i 2016 (Rothman et al., 2020), kan tenkes å bidra til en skam 

som isolerer den unge i selvforakt og utilstrekkelighet (Martinsen, 2012). Det amerikanske 

samfunnet lar seg ikke uten videre sammenlikne med det norske, men en finsk studie referer 

til en lignende retorikk som brukes i samfunnsdebatten om ungdom og porno. Spisak (2016) 

beskriver nyhetsoverskrifter som spissformulerer seg rundt at elever i skolen grubler på om de 

skal leke sisten eller se på porno i friminuttene. Helsesykepleiers rolle som samfunnsaktør, 

kan for eksempel være å utfordre slike spissformuleringer. Det kan innebære å aktivt nyansere 

tabloide fremstillinger som nedverdiger ungdom og deres seksuelle utvikling (Lefkowitz et 

al., 2014). I sin tur kan det tenkes at ungdoms ressurser løftes frem i offentlig og politisk 

debatt, og dermed kan ungdoms interesser være med på å sette dagsorden. Slik kan det tenkes 

at helsesykepleier kan bidra på systemnivå til at seksualiteten og intimiteten blir en givende 

del av livet, som er beskyttet av vår urørlighetssone.  



 

Side 57 av 81 

6.3 Tillit og omsorg i møte med ungdom og deres foresatte 

Mine funn viser at pornoen vekker mange følelser, både lyst og ulyst. Ulysten kommer til 

uttrykk slik hos jente 15 år:  

 

«[…] Jeg har prøvd å se på porno en gang, men jeg synes det bare ble skikkelig mye. Jeg 

synes det bare var skikkelig ekkelt[…]».  

 

Det kan se ut til at pornoen er egnet til å vekke både avsky og nysgjerrighet hos mennesker i 

alle aldre. Voksnes avsky til ungdoms beskjeftigelse med porno, ser ut til å dreie seg rundt en 

bekymring for at pornoen endrer holdninger og adferd knyttet til sex (Rothman et al., 2020). 

Mattebo et al. (2014) spurte skolepersonell hvordan de tror pornoen påvirker elevene. 

Bekymringene deres stemmer overens med det Rothman et al., (2020) poengterer i sin studie: 

Voksne kan inneha et inntrykk av at pornoen brukes som en kilde til inspirasjon og 

informasjon, og bekymringene rundt dette er at det kommer i konflikt med det 

helsemyndighetene formidler om hva som er forbundet med god seksuell helse (Mattebo et 

al., 2014). At foreldre og profesjonelle voksne har bekymringer knyttet til ungdoms 

pornobruk er også noe som reflekteres i min studie. Gutt 15 år gir uttrykk for dette inntrykket:  

 

Læreren min sa noe med at du kan bli avhengig av og se på porno og ett eller annet 

med at du kunne bli syk i hose [sic] siden du blir så avhengig men er dette sant siden 

da må jeg slutte med porno jeg vil ikke bli gale.  

 

I dette avsnittet vil jeg drøfte hvordan helsesykepleier kan møte voksnes uttrykk for 

bekymring knyttet til ungdom og porno, på en helsefremmende måte.  

 

Skam er kulturelt betinget og skal verne om vår bluferdighet (Martinsen, 2021). Slik kan vi 

forstå den unges skamfølelse som noe som skal beskytte det intime. Store fysiske endringer 

av kroppen under pubertetsutviklingen, kan også utløse bekymringer knyttet til hva som er 

normalt i spørsmål om seksualitet (Spisak, 2016). Martinsen skiller mellom den gode og den 

vonde skammen. Skam som oppstår av krenkelser gjør at vi blir passive, isolerte og fylt av 

selvforakt (Martinsen, 2012). Funnene i denne studien kan peke på at ungdom kjenner på 

denne formen for skam, som påføres gjennom kultur og moralske regler, ifølge Martinsen 

(2012). Jente 15 år spør:  
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«Jeg skammer meg så for at jeg ser på porno. Ingen av de andre vennene mine gjør det. 

Hvorfor gjør bare jeg det? Føler meg alene og skammer med [sic] for at jeg ser på det […]» 

 

En slik skam vil kunne lukke helsesykepleier ute, hindre nærvær og gjøre det vanskelig å 

bruke skjønnet (Martinsen, 2012). I denne studien tolkes spørsmålet slik at ungdommen 

opplever både skam og ensomhet knyttet til porno. Sykepleie handler om å sanse og ta imot 

appellen om hjelp (Martinsen, 2003). Jeg tolker tematikken i spørsmålet som et uttrykt behov 

for normalisering av porno og onani som en del av normal seksuell utvikling. Dette støttes 

også av Spisak (2017) sin studie, som fremhever at normalisering bidrar til at ungdom får et 

godt forhold til sin seksualitet.  

 

Tillit er en sentral del av sykepleiers omsorg (Martinsen, 2005). Sex og Samfunns rapport om 

seksualitetsundervisningen i skolen (2022) viser at elevene ønsker mer 

seksualitetsundervisning, og tre fjerdedeler av de spurte elevene (n=1140) ønsket at 

seksualitetsundervisningen skulle gjennomføres av helsesykepleier (Sex og Samfunn, 2022). 

Det samme ønsket fremkommer også i Redd Barnas rapport (2020), hvor de spurte 

ungdommene sier at de ønsker at porno tematiseres i seksualitetsundervisningen, og at det er 

et ønske at helsesykepleier tar seg av denne formidlingen (Berggrav, 2020). Dette kan tolkes 

som et uttrykk for tillit til helsesykepleietjenesten. Rapporten «Trygg, tydelig og tilgjengelig» 

som er utarbeidet av Landsgruppen av Helsesykepleiere NSF (2015), har gjennomført en 

kartlegging av foreldre, elever og helsesykepleiere i 14 fylker. Resultatet av 

spørreundersøkelsen viser at ungdomsskoleforeldre har tillit til helsesykepleier og 

skolehelsetjenesten, og de vektlegger den sykepleiefaglige kompetansen. 

Ungdomsskoleelevene som har besvart spørreundersøkelsen, svarer at de har tillit til at 

helsesykepleier er en trygg samtalepartner når det kommer til ømtålige og private tema som 

de ikke kan snakke med foreldre eller lærere om (Landsgruppen av helsesykepleiere NSF, 

2015). Helsesykepleiere skiller seg fra det øvrige pedagogiske personalet på skolen i at 

omsorg inngår sentralt for profesjonen. Omsorg i sykepleien kan forstås som en form for 

nestekjærlighet som preges av fagkunnskap og menneskelig tilstedeværelse (Martinsen, 

2003).  

 

Å arbeide helsefremmende handler om å legge til rette for at mennesker tar valg som bidrar til 

god helse (World Health Organization, 2009). Dette kan gjøres gjennom å styrke den sosiale 

støtten som voksenpersoner gir i ungdommenes liv. Å arbeide helsefremmende for 
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helsesykepleier, kan også sees i et metaperspektiv. Flere signaler tyder på at 

helsesykepleietjenesten innehar tillit hos sin målgruppe (Berggrav, 2020; Landsgruppen av 

helsesykepleiere NSF, 2015; Sex og Samfunn, 2022; Statistisk Sentralbyrå, 2020). Ved å 

ivareta den tilliten, kan det tenkes å bidra positivt og styrke helsesykepleiers mandat i arbeidet 

med ungdom og seksuell helse. Det kan bety at det er formålstjenlig for helsesykepleiers 

virke, å fremme det som inngir til tillit hos brukergruppen. Tillit er imidlertid ingen konkret 

størrelse, den kan ikke kjøpes for penger og vi kan ikke skoleres til høyere grad av tillit. 

Martinsen (2005) gjør rede for hvordan tilliten kan få gode vekstvilkår i et pleieforhold. Pleie 

kan her referere til den relasjonelle helsedialogen og veiledningen helsesykepleier praktiserer 

til målgruppen og deres familie (Laholt et al., 2017). Ved å være årvåken og sensitiv i 

menneskemøter kan en handle i overensstemmelse med den spontane livsytringen som tillit 

er. Praktisk kan dette bety det at helsesykepleiers målgruppes utleverthet møtes med omsorg 

(Martinsen, 2005).  

Funn i min studie viser at ungdom har fått formidlet at porno ikke gjenspeiler sex slik det er i 

virkeligheten. Jente 14 år spør: 

 

 «[…] Jeg lurer litt på hvorfor noen sier at det du ser på porno er ikke likt vanlig sex?... Dette 

synest ikke jeg gir mening fordi de har jo sex?...»  

 

Spørsmålet kan reflektere og illustrere hvordan vår forståelse av et fenomen ikke er skapt i et 

vakuum, men oppstår i samforståelse med andre mennesker, i en historisk og situert horisont 

(Gadamer, 1960/2010). Noen av ungdommene uttrykker at de vet at pornoen ikke er ekte sex, 

mens andre synes dette utsagnet ikke gir mening, som sitatet overfor illustrerer. Mattebo et al. 

(2014) viser til at når voksne blir spurt om hvordan de tror pornoen påvirker ungdommen, 

hevder de at pornoen er en kilde til informasjon for ungdom og at dette kan være misledende. 

Budskapet pornoen sender ut stemmer ikke overens med det helsemyndighetene formidler om 

seksuelle rettigheter, likeverd og grenser. Dersom pornoen blir den eneste kilden til kunnskap 

om sex, kan det få uheldige utfall, er bekymringen fra skolepersonalet i intervjustudien 

(Mattebo et al., 2014). Bekymringen er ikke uberettiget. Ungdommer flest ser sannsynligvis 

mer på porno enn de får seksualitetsundervisning.  

 

Ungdoms seksuelle identitet og forståelse skapes gjennom sosiale og kulturelle kontekster 

(Mattebo et al., 2014). Ungdoms nysgjerrighet knyttet til sex tilfredsstilles både gjennom 

digitale informasjonstjenester og seksuelt eksplisitt materiale på internett (Spisak, 2016). 
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Spisak (2016) argumenterer videre for at denne måten å tilfredsstille egen nysgjerrighet på, 

kan styrke ungdoms selvtillit knyttet til egen seksualitet. Helsesykepleiere når barn og unge 

gjennom undervisning i seksuell helse på skolen og veiledning gjennom drop-in møter på 

helsestasjon for ungdom eller åpen dør (Helsedirektoratet, 2017). Det er en del av mandatet å 

arbeide helsefremmende med seksuell helse. Forskrift om helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten (2018), forplikter kommunene til å styrke ungdoms autonomi og hverdag 

knyttet til fysisk, psykisk og seksuelle helse. Nasjonal faglig retningslinje (2017) anbefaler at 

helsesykepleier skal gi veiledning om kroppslig utvikling, følelser, forelskelse og seksualitet. 

I samarbeid med skolen skal helsesykepleier bidra inn i skolens seksualitetsundervisning. 

Punkter som bør berøres i seksualitetsundervisningen, er for eksempel: sex i samfunnet – 

holdninger, verdier og mangfold (Helsedirektoratet, 2017). Både retningslinjen (2017) og 

forskriften om helsestasjons- og skolehelsetjenesten (2018) gir kommunen og 

skolehelsetjenesten rammer, også blir det opp til den enkelte skolehelsetjeneste å fylle disse 

rammene med innhold. Funnene i denne studien og empiri fra tidligere forskning viser at 

ungdom har komplekse spørsmål om porno, men viser også at bekymringene rundt ungdom 

og porno, skaper bekymring i seg selv (Goldstein, 2020; Spisak, 2016). Som helsesykepleiere 

fremmer vi helse gjennom å fremme mestring, og arbeidet retter seg mot barn, unge og 

familier (Andersen et al., 2022). Sykepleie er å ta imot den andres sårbarhet, og målet for 

sykepleien er omsorg (Martinsen, 2005).  

 

Foreldres bekymringer for ungdoms pornovaner kan forstås som en form for lidelse som også 

bør møtes med omsorg. Sykepleien må følge de samfunnsskapte og kulturelle 

sammenhengene (Martinsen, 2021). Teknologi og internett er en del av barn og unges 

hverdagsliv og seksualitet, og kan dermed få en betydning for hvordan de modnes og hvordan 

de forstår og erfarer intime relasjoner og utviklingen av ungdommers sosiale identitet 

(Lefkowitz et al., 2014). Samtidig preges ungdomstiden av sterke emosjoner. De endringene 

som ungdommer går gjennom når de skal løsrive seg fra foreldre, kan skape konflikter. Det 

oppstår et generasjonsskille når ungdommen skal definere egne interesser og autonomi 

(Tetzchner, 2012). Dette generasjonskillet kan tenkes å bli forsterket av måten teknologien 

har fått en sentral plass i ungdommers liv. Det er en verden og en kontekst det kan være 

utfordrende for foreldre fra en generasjon tidligere, å sette seg inn i. Den sosiale konteksten 

ungdommer utvikler relasjoner igjennom nettet er «virkelig» for ungdom (Lefkowitz et al., 

2014). Foreldre kan oppleve at livet blir mindre verdt når de får mindre innflytelse i 

ungdommens utvikling, som på sin side søker tilhørighet i sosiale institusjoner og 
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grupperinger (Tetzchner, 2012). Seksuell utforskning på internett kan forstås som en form for 

sosial institusjon den unge vil utforske. Scarcelli (2015) beskriver den online og den offline 

virkeligheten som et kontinuum, etter at internettet bevegde seg over på mobile enheter og 

dermed gjorde at den digitale og den fysiske virkeligheten smeltet sammen.  At foreldre 

kjenner på at livet blir mindre verd i denne løsrivningsfasen (Tetzchner, 2012), kan forstås 

som et uttrykk for lidelse, og bør møtes med omsorg. Helsesykepleier kan styrke foreldres 

mestring i foreldrerollen, gjennom å veilede foreldre til å se ungdommen sin i forhold til 

samfunnsendringen som de teknologiske plattformene har skapt. Internettet kan ansees som et 

sterkt seksualisert miljø, ettersom mengden pornografisk innhold er så stort, omfattende og 

lett tilgjengelig for mindreårige. Dette fører i sin tur til en «moralsk panikk» (Scarcelli, 2015). 

Moral er noe som kommer frem i mine funn, noen ganger med utspring i at porno vurderes 

umoralsk ut ifra religiøse overbevisninger, mens andre ganger er det mindre uttalt hva som 

gjør at den unge opplever det å se på porno som umoralsk, jente 15 år spør:  

 

[…] Hvorfor liker ikke foreldre spesielt mødre at barna dems ser på porno? […] Når 

jeg vil se på porno så vil jeg ikke samtidig fordi jeg har en dårlig følelse jeg føler at 

jeg gjør noe galt og at det ikke er greit, hvorfor føler jeg det? […] 

 

Slike spørsmål viser at det kan være uklart for ungdom hvorfor pornoen er uønsket i deres liv, 

og de etterlyser svar. Andre funn viser at ungdom har blitt fortalt at det å se porno kan lede til 

avhengighet, endret syn på seksualitet og føre til depresjon. Barneombudet har tatt til orde 

mot det som kalles «moralsk panikk». I utredningen «Barneliv foran, bak og i skjermen» 

(2021) fremmer Barneombudet i sitt høringssvar, en bekymring rundt vinklingen av 

diskusjonen knyttet til barn og mediebruk. Barneombudet viser til at diskusjonen preges av en 

del synsing og frykt, og at det er mer hensiktsmessig å ta tak i den moralske panikken 

sammen. Den digitale kompetansen bør styrkes hos foreldre og profesjonelle voksne, ikke 

bare hos barn og unge. Kunnskapsutviklingen på dette området må ta utgangspunkt i barnets 

mediehverdag, og ikke foreldre og andre voksnes oppfattelse av hva som er problematisk, 

ifølge Barneombudet (NOU 2021: 3 s. 105). Sentralt ungdomsråd fremmer i sitt høringssvar 

til NOU 2021:3, at det bør være et mål at voksne får veiledning i å snakke med barn og 

ungdom om medievaner generelt og seksualisert innhold spesielt (Kultur- og 

likestillingsdepartementet, 2021). Helsesykepleier kan arbeide helsefremmende med 

veiledning av foreldre ved å legge til rette for at foreldre får reflektere over holdninger og 

utfordringer knyttet til ungdoms seksuelle utforskning på internett (Tveiten, 2019).  
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I nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (2017) anbefales det at elevene skal få 

mulighet til å reflektere rundt temaer som relasjoner, følelser, identitet og grenser. Mine funn 

viser at spørsmål om porno berører alle disse temaene. På bakgrunn av sentralt ungdomsråds 

og Barneombudets høringssvar, kan det være hensiktsmessig at helsesykepleier legge til rette 

for at de voksne også får dette refleksjonsrommet. Det er krav i lov eller forskrift at 

skolehelsetjenesten bidrar med helseinformasjon på skolens foreldremøter (Helsedirektoratet, 

2017). Norsk sykepleierforbund (NSF) har også fremmet et høringssvar til NOU 2021:3. NSF 

viser til at helsesykepleier kan ha en sentral rolle i å øke foreldres kompetanse, med tanke på 

den «digitale oppdragelsen». Konkret kan helsesykepleier tematisere digital seksualitet på 

foreldremøter, og på den måten stimulere til kritisk refleksjon hos foresatte knyttet til barnets 

digitale liv og seksualitet (Kultur- og likestillingsdepartementet, 2021). Dette kan tenkes å ha 

en helsefremmende effekt, fordi man gjennom slik refleksjon kan bidra til å fremme mestring 

i foreldrerollen (Andersen et al., 2022). På bakgrunn av høringssvarene, tidligere forskning 

samt funnene i denne studien, kan det tenkes at det finnes et behov for omsorg blant foreldre 

og lærere, knyttet til ungdommers pornokonsum. Det kan tenkes at helsesykepleier kan møte 

dette behovet, gjennom den tilliten helsesykepleier har hos sin målgruppe.  
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7 Avslutning 

Målet med denne studien var å besvare forskningsspørsmålet, om hvilke temaer som kommer 

til uttrykk i ungdoms innsendte spørsmål om porno, på den digitale informasjonskanalen 

Ung.no. Resultatene viste til at ungdom mellom 13 og 16 år har flere spørsmål om porno som 

kan tolkes innenfor komplekse temaer, som privatliv, identitet, grenser, regler, følelser, kropp 

og forvirring. Disse temaene er også velkjente temaer innenfor seksuell helse, og er definert 

og løftet frem både i nasjonal faglig retningslinje (Helsedirektoratet, 2017), Strategiplan for 

seksuell helse (Helse og omsorgsdepartementet, 2017-2022) og World Health Organizations 

rammeverk for seksuell helse (World Health Organization, 2017). Slik kan en se ungdoms 

spørsmål om porno spesielt, i sammenheng seksuell helse generelt.  

 

I denne studien har jeg også tilstrebet å belyse hvordan forskningsfronten på feltet ungdom og 

porno, som denne studien baserer seg på, er preget av vitenskapelig uenighet. På den ene 

siden løftes det frem at ungdom er i behov for mer opplysning rundt kritisk tenking av 

seksualisert innhold på nett. På den andre siden vises det til studier som poengterer at ungdom 

allerede innehar disse ressursene, og at det ansees som formålstjenlig å løfte frem disse, 

fremfor å legge til grunn at ungdom er ute av kontroll til å utvise digital dømmekraft. I et 

helsefremmende perspektiv, og i de avgrensninger som er gjort i denne studien, ansees 

sistnevnte perspektiv mest formålstjenlig.  

 

Formålet med å besvare forskningsspørsmålet, var å se spørsmålene om porno i lys av 

helsesykepleiers mandat i det helsefremmende arbeid med ungdom og seksuell helse i praksis. 

Drøftingen kommer frem til at anonyme spørsmål og henvendelser fra ungdom til 

helsesykepleier kan være egnet til å beskytte urørlighetssonen og samtidig møte ungdoms 

behov for omsorg. Anonyme nettbaserte tjenester kan trolig ikke erstatte menneskelig nærvær 

og den helsefremmende effekten av helsesamtaler i grupper. Helsesykepleier kan balansere 

privatliv og urørlighetssone med helsefremmende dialog, med anonyme spørsmål som visuell 

metode (Laholt et al., 2017).  

 

Videre drøftet jeg at måten voksne, i form av foresatte, men også faggrupper som lærere, 

helsesykepleiere, politi, forskere og politikere snakker om porno kan få en betydning for 

hvordan ungdom opplever seg selv i møte med pornoen. Som Martinsen (2021) påpeker, kan 

normer og regler i samfunnet påvirkes. Helsesykepleier kan bidra med helsefremmende 



 

Side 64 av 81 

kommunikasjon i kraft av sin rolle som samfunnsaktør. Dette kan gjøres for eksempel 

gjennom å bidra med nyanserende helseopplysning i offentlige kanaler, som i den offentlige 

samfunnsdebatten, hvor ungdom og porno med jevne mellomrom dukker opp. 

 

Til slutt ble tilliten blant helsesykepleiers målgruppe drøftet. Som Martinsen (2003) beskriver 

er ikke tillit noe en har eller får, det er noe man viser. Helsesykepleier kan fortsette å arbeide 

helsefremmende ved å møte behovene som kaller på vår omsorg. Mine funn og tidligere 

forskning viser at ungdomsforeldre og lærere har bekymringer knyttet til ungdoms seksuelle 

utforsking på nett, dette kan helsesykepleier møte med omsorg. Ved å møte foreldre i et 

refleksjonsrom, kan helsesykepleier stimulere til kritisk refleksjon av digital seksualitet. Dette 

kan tenkes å kunne bidra til å fremme mestring i foreldrerollen.  

 

7.1 Styrker og svakheter 

Den største svakheten med metoden ansees å være knyttet til det faktum at en ikke vet at det 

er ungdommer mellom 13 og 16 år som står bak spørsmålene, da det bare er å hake av for 

alder når en sender inn spørsmål. Ung.no kontrollerer ikke for unike brukere, den samme 

ungdommen (og det trenger ikke å være en ungdom engang) kan i teorien ha sendt inn 

halvparten av alle de inkluderte spørsmålene i denne studien, for å sette det på spissen 

(Lassemo, Tøndel, & Sand, 2019).  

 

Å bruke allerede eksisterende tekst som datamateriale er både en styrke og en svakhet. 

Internettforskning i denne sammenheng åpner opp en mulighet for rask og tilgjengelige data 

som kan gi innsikt i en kultur jeg som forsker og fagperson ikke selv er en del av. Å bruke 

allerede eksisterende og offentlig publisert tekst, kan også tenkes å redusere de etiske 

implikasjonene. Ung.no inneholder et rikt materiale av spørsmål, om mange ulike temaer som 

opptar dem, og med dette som datamateriale ligger det et potensiale for å kunne utvikle 

spørretjenesten samt tjenester til barn og unge (Lassemo et al., 2019).  

 

Selv om det ville vært interessant å studere hvilken diskurs svarene til fagpersonene springer 

ut ifra, og hvordan dette igjen påvirker nye spørsmål og nye diskurser i et større 

samfunnsperspektiv, er det i denne sammenheng ungdoms spørsmål isolert sett som er 

gjenstand for undersøkelsen. Derfor falt valget på å ikke innlemme fagpanelets svar på 
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ungdommenes spørsmål om porno i det empiriske materialet.  

 

En svakhet med å bruke innsendte spørsmål til Ung.no som datamateriale, er at noen av 

spørsmålene fremstår som useriøse. Et eksempel: “læreren viste porno i klasserommet. Jeg er 

traumatisert. Er det noe vi kan gjøre? Bør vi si det til noen?”. Denne signaturen med «vi» gjør 

at jeg ser for meg to (eller flere) knisende ungdommer som tenker på en spesifikk lærer mens 

de sender inn et spørsmål. Det fremstår også lite sannsynlig at en lærer viser frem porno i 

klasserommet, i alle fall slik porno er definert etter Straffeloven (2005), noe som styrker 

mistanken om at dette er et «tullespørsmål». Men jeg kan ta feil, jeg er preget av egen 

forforståelse og eget ungdomssinn, og kan være farget av det i vurderingen av slike 

«tullespørsmål». Spørsmålet er behandlet seriøst i analysen. Dessuten er ikke «tullespørsmål» 

eller oppkonstruerte fremstillinger av egen virkelighet unikt for studier med tekst på internett 

som datamateriale. I kvalitativ forskning generelt, vil ikke forskeren vite sikkert om 

informantene snakker sant i sine fortellinger (Lassemo et al., 2019). 

 

Det grunnleggende ankepunktet i studien må være at det ikke er gitt at spørsmålene som er 

innsendt av ungdom til Ung.no om porno, gjenspeiler spørsmålene ungdommer generelt i 

befolkningen har om porno. Dette er heller ikke unikt for studier gjort med tekst fra internett 

som datagrunnlag. For som Braun & Clarke (2019) påpeker, er kvalitative studier ikke rettet 

mot å finne sannheter som kan generaliseres, men rettet mot å utforske historier for å danne 

seg en forståelse. Hensikten var å få noen perspektiver på hva ungdom lurer på om porno, 

som kan gi kunnskap i et helsesykepleieperspektiv.  

 

Videre er denne studien basert på et begrenset utvalg spørsmål på Ung.no. Det samme gjelder 

de inkluderte forskningsartiklene. Artiklene blir fort gamle sett i sammenheng med internett 

som utvikler seg raskt. Dette pirker bare i overflaten av behovet for kunnskap og omsorg som 

eksisterer i det som viser seg å være et svært komplekst og sammensatt fenomen. Å forstå, 

innebærer både som Martinsen (2005) og Gadamer (1960/2010) beskriver, at man er 

tilgjengelig for å ta opp uttrykk hos den andre. Det er en begrensning i denne oppgaven, 

ettersom det er teksten som fortolkes og ikke mennesket. Denne metoden gir ingen mulighet 

til å få noen form for utdypning eller avklaringer av spørsmålene, dermed er meningen som 

dras ut i stor grad på fortolkerens premisser. Styrken ved å forske i eget fagfelt forbindes med 

å komme med en faglig innfallsvinkling, som kan gi et bidrag til et større 

kunnskapsmangfold.  
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7.2 Forslag til videre forskning 

Denne studien har belyst at det finnes en sårbarhet og et omsorgsbehov både hos ungdom og 

voksne. Kanskje er det mer hensiktsmessig å se porno under et videre begrep om «digital 

seksualitet». Her kunne det også vært interessant å kvantifisere spørsmål innenfor 

paraplybegrepet digital seksualitet, for å få en forståelse av hva digital seksualitet kan romme. 

 

Kjønnsperspektivet berøres ikke i vesentlig grad min studie. Det kunne vært interessant å 

tematisere ungdoms spørsmål basert på kjønn i en annen studie, for å kunne løfte dette 

perspektivet og se det i sammenheng med de bekymringene som allerede eksisterer ut ifra 

forskningen som studien referer til.  

 

Som nevnt i masteroppgavens underkapittel 1.7, om avgrensninger, er det forebyggende 

perspektivet valgt bort i denne sammenheng. Det kunne vært interessant å se på hvem de 

sårbare ungdommene er i denne sammenheng, og hvordan helsesykepleier kan arbeide 

forebyggende til utsatte grupper. Det kan likevel tenkes at en helsefremmende tilnærming 

også kan ha en forebyggende effekt. Jeg valgte aldergruppa 13-16 år, og spørsmål stilt i 2019 

og 2020. Jeg leste gjennom spørsmål sendt senere og av eldre ungdom. Inntrykket jeg fikk var 

at porno også i større grad har flyttet seg over på andre plattformer, og at eldre ungdom både 

produserer og konsumerer porno. Dette fenomenet hadde vært interessant å studere i en annen 

sammenheng.  

 

Dersom jeg skulle gjennomføre studien på nytt ville jeg ønsket å utforske dette spørsmålet: 

Når er porno noe som fremmer lyst, og når fremmer det ulyst? Det ville da vært ønskelig med 

en fenomenologisk tilnærming, for å få mer dybde i svarene.  
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Vedlegg 1: Henvendelse til Ung.no 
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Vedlegg 2: Dialog med Ungredaksjonen 
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Vedlegg 3: Litteratursøkeprosess 

For å gjøre meg kjent med noe av kunnskapen som foreligger har jeg gjort systematiske søk, 

fortrinnsvis i databasen Web of Science. Den ble valgt fordi den dekker bredt og omfatter 

både helse- og sosialfagene. Nøkkelord i forskningsspørsmålet ble brekt opp i fire forskjellige 

elementer (se tabell) og det ble brukt boolske operatorer imellom dem for å innskrenke søket. 

Boolske operatører ble også brukt for å utvide søket med flere synonymer. Trunkering ble 

brukt for å utvide enkeltord til å inkludere flere skrivemåter og former for samme ord. For 

eksempel adolescen* som kan åpne opp for både «adolescence» eller «adolescents».   

Første søk ble gjort i den tverrfaglige databasen Web of science.  

 

Forskningsspørsmål:  

«Hvilke spørsmål stiller ungdom mellom 13 og 16 år om porno på den digitale 

informasjonstjenesten Ung.no?»   

 

 
 

Youth, adolescen*, 

teen, young people,  

  

Porn*  Knowledge need*, 

health information 

need*, health literacy, 

concern, question, 

digital, forum  

  

Sexual health, sex 

education, public 

health nurse, PHN, 

school nurse, school 

health service, 

information, learn, 

health promotion, 

online discussion  

Title  Title  All fields   All fields  

 

Artiklene skulle ikke være eldre enn ti år gamle, være fagfellevurderte å omhandle ungdom. 

Søket resulterte i 51 treff. Etter å ha lest tittel og abstract fant jeg fem artikler som jeg 

rekrutterte. En viss pragamtikk måte utvises, jeg kunne for eksempel ikke være for rigid på at 

ungdom i studiene skulle begrense seg til 13-16 år, slik som i min studie. Derfor omhandler 

studiene unge mennesker i mer generell forstand. 
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 Fire 
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Häggström-

Nordin, E.  

2014   “Professionals’ 

perceptions of the 

effect of 
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 Fokusgruppeintervju 

med skolepersonell som 

arbeider med ungdom.  

 Svergie 

Peter, J. & 

Valkenburg, 

P.M. 

2016 “Adolescents and 

Pornography: A 

Review of 20 

Years of 

Research”  

 Litteraturgjennomgang. 

64 kvantitative studier 

og 9 kvalitative studier 
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 Nederland 

Rothman, E.F., 

Daley, N. & 

Adler, J.  

 2020    “A Pornography 
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 Evaluering av et 
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31 deltakere i 
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 USA 

Spisak, S. 2016 “Everywhere 

they say that it’s 

harmful but they 

don’t say how, so 

I’m asking here: 

young people, 

pornography and 

negotiations with 

risk and harm” 

 Tematisk analyse av 

4212 innsendte 

spørsmål om seksuell 

helse  

 Finnland 

  

Noen av artiklene traff særlig godt, for eksempel Spisak sin studie fra 2016. Jeg gikk inn I 

siteringslisten i Web of Science og fant en artikkel fra 2017 av samme forfatter. I denne 

artikkelens siteringsliste fant jeg en studie fra 2015 av Scarcelli. Disse to ble også inkludert. 



 

Side 80 av 81 

Den samme formen for rekruttering foretok jeg meg i andre referanselister. I rapporten 

“Ungdomshelse I en digital verden” (2018) fant jeg to artikler til (2013 og 2012) som jeg også 

rekrutterte. Oversikt over artikler rekruttert med denne metoden beskrives i tabell under:   

 

 

Cohn, A. & 

Richers, J.   

2013  “My Vagina 

Makes Funny 

Noises': 

Analyzing Online 

Forums to Assess 

the Real Sexual 

Health Concerns 

of Young 

People”  

 Tematisk analyse av 

100 tråder på internet 

med spørsmål fra 

ungdom om seksuell 

helse.   

Australia 

Scarcelli, C.M. 2015  “Its disgusting, 

but...: adolescent 

girls’ relationship 

to internet 

pornography as 

gender 

performance”  

 6 

fokusgruppeintervjuer 

og 48 individuelle 

kvalitative intervju, 

av gutter og jenter i 

alderen 16 til 18 år.  

 Italia 

Shoveller, J., 

Knight, R., 

Davis, W. & 

Ogilvie, G.  

2012  “Online Sexual 

Health Services: 

Examining 

Youth's 

Perspectives”  

 Kvalitative intervju 

av 38 menn og 14 

kvinner i alderen 15 

til 24 år.  

 Canada 

Spisak, S.  2017  “Negotiating 

Norms: Girls, 

Pornography and 

Sexual Scripts in 

Finnish Question 

and Answer 

Forum”  

 Narrativ analyse av 

91 innsendte 

spørsmål om porno til 

en finsk 

spørsmål/svar-

tjeneste.   

 Finnland 

  

  

Da jeg var ferdig med analysen av mitt datamateriale og hadde utviklet temaer, gjorde jeg et 

nytt søk. Denne gangen mer overfladisk og brukte også databasen CINAHL, da det er en 

fordel å støtte seg på flere database rog fordi CINAHL fortrinnsvis retter seg mot 

sykepleieforskning. Jeg hadde med meg et skjerpet blikk på fenomener som: persepsjon, 

opplevelser, følelser, sårbarhet, ambivalens, privatliv, normalitet ect, i gjennomlesningen av 

titlene og sammendragene. Disse artiklene ble rekruttert via et overfladisk, usystematisk 

ekstrasøk:  
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Kamath, V.G., 

Kamath, A., 

Roy, K., Hegde, 

A. & Ashok, L.  

2016 «Reproductive 

Health 

Issues—Who 

to Discuss 

With? A 

Qualitative 

Study to 

Address 

Unmet Needs 

of Adolescent 

Boys» 

32 

fokusgruppeintervju 

med blant annet 99 

gutter i alderen 13-

15 år og 16-19 år 

India 

Mattebo, M., 

Larsson, M., 

Tydén, T., 

Olsson, T & 

Häggström-

Nordin, E.  

2012 Hercules and 

Barbie? 

Reflections on 

the influence 

of 

pornography 

and its spread 

in the media 

and society in 

groups of 

adolescents in 

Sweden 

6 

fokusgruppeintervju 

med totalt 17 

kvinner og 18 menn 

i alderen 16 til 19 

år.  

Sverige 

 

 

Det finnes mye interessant forskning på området, og jeg kunne rekruttert flere og/eller andre 

studier. Masteroppgavens omfang gjorde imidlertid at jeg måtte sette strek ved totalt 12 

artikler.   

    

 

 


