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”Pornografi” enligt experter

• Avsikt att upphetsa sexuellt

• Konsumentens tolkning och avsikt med användandet 

• Går inte att definiera generellt utan vad som betraktas som porr 

beror på var och när ett visst material produceras och konsumeras, 

det är samhället som bestämmer vad ”porr” är för något. Att det 

som betraktas som porr i en tid, på en plats eller i en viss kultur inte 

behöver göra det i ett annat sammanhang.

• INGEN hade samma definition

(McKee A m fl. An Interdisciplinary Definition of Pornography: Results from a Global 

Delphi Panel. Arch Sex Behav. 2020) 



Forskning om ”porr”

• Ofta skarpt polemisk

• ”Porr” använts om beteenden som stör social ordning

Kendrick, The secret museum (1996)



Hälso- och sjukvårdens roll

1. Förebygga våld

2. Förbättra hälsa hos unga

3. Motverka normer som folk mår dåligt av



Våld

• Ökad risk för sexuellt våld och attityder som stöder mäns våld mot kvinnor, men endast bland en liten 

grupp män. I kombination med andra faktorer kan den dock ge negativa konsekvenser.

• Inget samband mellan pornografianvändning och sexuellt våld eller attityder som stöder mäns våld mot 

kvinnor för den generelle konsumenten.

• Konsumtion av porr kan öka sexistiska attityder och tolerans för våld mot kvinnor, men orsakssamband 

oklart.

• Kvinnor kan också påverkas negativt av mäns pornografianvändning när pornografin baseras på en 

maktobalans mellan könen där kvinnor alltid är underordnade och detta ges uttryck i våld mot 

kvinnor inom pornografin. 

• Viktigt att diskutera pornografins negativa aspekter med pojkar och män och skolan är en viktig 

arena för detta. Undervisning om jämställdhet, sexualitet, kön och relationer är obligatorisk i svensk 

skola. Det är viktigt att vuxna är öppna för samtal om pornografi men även för diskussioner kring 

vikten av respektfulla och ömsesidiga relationer.

(Folkhälsomyndigheten SRHR2017)



Ungas hälsa

• Pornografi > 3 dagar/vecka har samband - ej kausalsamband - med

• Sämre självskattad sexuell hälsa

• Erfarenhet av sex mot ersättning

• Problem med alltför höga sexuella prestationskrav

• Missnöje med egna sexlivet

• Frekvent pornografianvändning bland 18-åriga killar samvarierar med

• Mer frekvent alkoholkonsumtion

• Stillasittande > 10 timmar i sträck framför dator flera ggr/vecka

• Relationsproblem med föräldrar

• Skolk

• Fetma

• Rökning

• I en studie av 16-åriga pojkar fanns ingen skillnad mellan frekventa användare och medelkonsumenter 

gällande självskattad fysisk och psykisk hälsa. 

• Pornografianvändande flickor 16 år gamla hade oftare sexuellt riskbeteende jämfört med flickor som ej 

konsumerade pornografi.

• (Folkhälsomyndigheten SRHR2017)



Maskulinitetsnormer

• 70% av männen konsumerar pornografi, 70% av kvinnorna gör det inte (Folkhälsomyndigheten, SRHR2017)

• Forskning mest fokuserad på effekt på män

• Kön kan spela roll, men hur?

Det kanske inte är just i egenskap av man eller kvinna vi betraktar en roll som spelas, utan i egenskap av t ex offer eller förövare. Det 

behövs fler perspektiv för att bedöma pornografi. (Mariah Larsson, filmprofessor).

”Varje kille som någon gång fått huvudet nedtryck i en toalettstol kommer känna igen sig i Carrie”. (Stephen King, författare)

• Sexuella script i ”porren” kan tas upp hos konsumenten (SRHR2017)

• Mottagning unga män

• Erektionsproblem, tidig utlösning, låg sexlust, smärta, hudförändringar

• 15% problem med låg lust (SRHR2017)



Skifta fokus?

• Psykisk ohälsa

• Psykiatrisk sjukdom

• Funktionsvariationer

• Sociala problem

• Självskada

• Sex

• Kunskap anatomi och fysiologi

• Samtycke

• Lust



TACK!

• Om du stöter på något på nätet 
som du funderar över eller som 
oroar dig, prata med en vuxen 
om det.

• Tänk på att du alltid har rätt att 
ångra dig. Även om du har lovat 
att vara med på något, skicka en 
bild eller vara vän med någon så 
kan du alltid ta tillbaka löftet och 
säga nej. Så känn efter: Känns 
det här bra i kroppen? Är det 
här vad du vill? Om inte, säg nej.

(Elza Dunkels, Bamsetidningen nr 15, 2017)


