
Kartläggning av kunskap om 
pornografins inverkan på barn

2020-11-04



 Presentation av Barnombudsmannen och uppdraget

 Frågor till er via menti

Upplägg



Vad gör barnombudsmannen?

Företräda barn och ungas 
rättigheter och intressen enligt 
barnkonventionen

Driva på genomförandet och 
bevaka efterlevnaden av 
barnkonventionen

Föreslå lagändringar, bilda 
opinion

Samla kunskap och statistik

Följa internationella utvecklingen



Vad gör vi inte?

 Enda ombudsmannen 
som inte kan driva 
enskilda fall

 Inspektion och översyn

 Disciplinära åtgärder



 Kunskap om barn och ungas 
konsumtion av, eller exponering 
för pornografi.

 Kunskap om pornografins 
eventuella negativa inverkan på 
barn och unga:

- Hälsa

- Relationer 

Finns det ett etablerat samband? 

Regeringsuppdraget

 Metodinventering:

- Metoder för att stärka barn och 
ungas motståndskraft mot 
pornografins negativa inverkan

- Metoder för att förhindra/begränsa 
att barn kommer i kontakt med 
pornografi på nätet

- Evidensbaserade metoder



 Kunskapskartläggningen ska genomföras utifrån en barnrättslig analys

 Kunskapskartläggningen ska genomföras utifrån:

- Ett jämställdhetsperspektiv

- Ett HBTQI perspektiv 

- Ett funktionsvariations perspektiv 

Regeringsuppdraget
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 Följ länken för att besvara frågor som kan hjälpa oss vidare i vårt arbete:

https://forms.gle/zGLHm1sdABJsoBmq7

Tveka inte att ta kontakt med Kim om du vill bidra med din 
kunskap, kontakter eller reflektioner:

Kim.rs@barnombudsmannen.se

Avslutande frågor från oss till er!

https://forms.gle/zGLHm1sdABJsoBmq7
mailto:Kim.rs@barnombudsmannen.se

