
Ungas rätt att forma sin 
egen sexualitet utan 

porrens begränsningar
Kunskap, omvärldsbevakning och förslag för ett 

internet fritt från sexuellt våld och en tidsenlig sex-
och samlevnadsundervisning



SRHR 2017

• Befolkningsundersökning om svenskars sexvanor som 
genomfördes av Folkhälsomyndigheten. 

• Idag fokuserar vi på åldersspannet 16-29 år och lyfter utvalda 
resultat som är relevanta för temat om pornografi. 

• Hela undersökningen hittas här!

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-i-sverige-2017/
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Vad vet vi om ”frekventa användare”?

• Här hittas fler av dem som upplever att porren har en i 
huvudsak negativ inverkan på sexlivet (11 %). 

• Sämre sexuell hälsa: 68 procent frekventa användare 
uppskattar sin sexuella hälsa som god eller mycket god, jämfört 
med 75 % av icke-frekventa.

• Icke-frekventa användare är i större uträckning nöjda med sitt 
sexliv. I åldersgruppen 16–29 år är 48 % av frekventa 
användare nöjda med sexlivet, jämfört med 58 % av icke-
frekventa användare. 

• Dubbelt så vanligt (8%) att ha gett eller tagit emot ersättning för 
sex jämfört med icke-frekventa användare (4%). 



SRHR2017 visar även …

• I åldersgruppen 16–29 år hade över hälften (57 %) av 
kvinnorna någon gång blivit utsatta för sexuella trakasserier.

• Över hälften (55 %) hade också erfarenheter av ”annat sexuellt 
övergrepp”, exempelvis att ha blivit smekt, kysst, ”kladdad på”, 
eller att någon fått dig att mot din vilja ta i eller röra vid någon 
annans kropp på ett sexuellt sätt. 

• 9 % har utsatts för ”sexuell förnedring”, exempelvis fått sin 
kropp, sexuella lust eller kapacitet kritiserad eller tvingats att 
titta på porr.



Tidigare forskning och studier

• Genomsnittsåldern när killar i Sverige börjar titta på porr är 12 år. 
(Mattebo, 2014)

• 34 % av unga tjejer/kvinnor uppger att de utsatts för sexualbrott 
2018 (NTU 2018)

• Pornografin är grövre än någonsin tidigare. Nästan 90 % av 
scenerna i de populäraste porrfilmerna innehåller aggressiva 
handlingar. (Bridges m.fl. 2005)

• Porrtittande påverkar kvinnosyn, synen på den egna och andras 
kroppar, självkänsla.

• Högkonsumenter är i högre grad utsatta för sexuella övergrepp och 
har i högre grad utsatt andra. 

• Sambandet mellan porr och mäns våld mot kvinnor bekräftas av 
kvinnojour och polis.







”Han trodde jag 
gillade det 

när jag skrek 
nej och grät”

“Första killen jag var med efter att jag och 
min kille gjorde slut tog stryptag på mig 
när vi hade sex. Liksom man skulle aldrig 
gå fram och bara strypa en främling eller 
en vän? Men killar kan strypa främlingar 
bara han penetrerar henne samtidigt… 
efteråt när vi hade klätt på oss frågade 
han varför jag inte njöt av att strypas”



Barns rätt till ett 
internet fritt från 
sexuellt våld 
• Förinställd blockering av 

porrsidor i mobiltelefoner, 
surfplattor och 
internetabonnemang (Kan väljas 
bort för den som vill!)

• Friendy wifi! Blockering av 
porrsidor i publika nätverk, till 
exempel på skolor, fritidsgårdar, 
bibliotek med mera.

• Åldersverifiering av tredje part på 
porrsidor. 



Lag om åldersgränser för film som 
visas offentligt

”Framställningen i en film får inte godkännas för visning för barn 
under sju år, under elva år eller under femton år om den kan vara 
till skada för välbefinnandet för barn i den aktuella 
åldersgruppen.”

”Statens medieråd beslutar om åldersgränser.”

• Det handlar om att göra nuvarande lagstiftning teknikneutral! 





Vad har hänt? 

• Skolinspektionen granskade sex- och 
samlevnadsundervisningen under 2017 
och fann flera brister. 

• Regeringen gav Skolverket i uppdrag att 
se över hur ett porrkritiskt perspektiv 
kunde skrivas in i läroplanerna 2018.

• Förslaget innehöll skrivningar om att 
elever ska ”ges möjlighet att utveckla ett 
kritiskt förhållningssätt till hur relationer 
och sexualitet framställs i olika medier 
och sammanhang”.

• De reviderade läroplanerna som 
fastställdes 2010 saknar referenser till 
pornografi. 

https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/sex--och-samlevnadsundervisningens-behover-starkas/


Förslag för en moderniserad sex- och 
samlevnadsundervisning

• Ett genomgående jämställdhetsperspektiv och ett kritiskt 
förhållningssätt till pornografi.

• En sammanhållen, kvalitetssäkrad undervisning.

• Trygghet genom tydlighet – vad kan du inte samtycka till?

• Blockering av porrsidor på skolans datorer och nätverk

• Stärk kompetensen hos elevhälsan, lärare med flera.


