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Hur påverkar pornografi oss?

 Pornografi påverkar sexuella normer och sexualiserandet av kvinnor

 Mer än 90% av all pornografiska videor förmedlar aggressivitet gentemot 
kvinnor och mottagandet är i nio fall av tio positivt 

(Wosnitzer & Bridges, 2007)

 Starka samband mellan pornografisk konsumtion och ökade aggressiva 
attityder gentemot kvinnor  

(Hald, Malamuth & Yuen, 2010)
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Hur påverkar pornografi oss?
 Vi lär in extra bra genom rörliga bilder och feedback. Vid denna typ av 

inlärning frisläpps dopamin den mest centrala signalsubstansen i vårat 
belöningssystem.

(Wilkinson, Tai, Lin, Lagnado, Brooks, Piccini & Jahanshahi, 2014)

 Sårbarheter vid inlärning
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Hur påverkar pornografi oss?

 Mäns konsumtion av pornografi verka påverka nyblivna heterosexuella par, 
ömsesidigt i relationsanpassning

 Kvinnors konsumtion av pornografi verkar inte påverka mäns sexuella 
tillfredsställelse åt något håll

 Mäns sexuella tillfredsställelse verkar minska kvinnors konsumtion av 
pornografi

(Muusses, Kerkhof & Finkenauer, 2015)

 Ca 56% av alla skilsmässor i USA (2015) beror delvis på någon form fixering 
av pornografi
(https://www.psychologytoday.com/us/blog/all-about-sex/201611/dueling-statistics-how-much-the-internet-is-

porn)

Kärleksrelationer (review)
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Hur vanlig är porrkonsumtionen?

 Två miljarder sökningar på pornografiskt material 2015

 20 % av all sökning på mobiltelefoner handlade om pornografi 2015
(https://www.psychologytoday.com/us/blog/all-about-sex/201611/dueling-statistics-how-much-the-internet-is-porn)

 12% av alla internetsajter förmedlade pornografi i början av 2000-talet och 25% av alla 
sökningar i sökmotorer handlade om pornografi 

(English, 2005)

 70 000 sajter 2001          4,2 miljoner 2014 bara i USA. Alltid ca 30 miljoner unika 
konsumenter av pornografi.

Årlig vinst i USA om ca 10 miljarder dollar
(Glass, 2014)

 Porrsurfning i världen: 29% kvinnor, 71% män
(https://www.esquire.com/lifestyle/sex/news/a52061/most-popular-porn-searches/)
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Hur vanlig är porrkonsumtionen?
 Från 2005 – 2013 – tripplar antal sökning på tonårspornografi till 

halvmiljon/dag
(https://www.psychologytoday.com/us/blog/all-about-sex/201611/dueling-statistics-how-much-the-internet-is-porn)

 Vanligaste sökorden 2018 på en av världens populäraste porrsökmotor 
(28,5 biljoner besökare per år, 81 miljoner dagligen)

Män – japanese

Kvinnor – lesbian

 Vanliga kombinationerna av sökord 2017
- Mammor som har sex med söner/styvsöner och/eller döttrar/styvdöttrar

- Syskon/släktingar som har sex med varandra

(https://www.esquire.com/lifestyle/sex/news/a52061/most-popular-porn-searches/)
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Hur vanlig är porrkonsumtionen?

 De flesta amerikanska pojkar som nått 13 års ålder har tittat på porr på 
Internet 

(Kraus & Russell, 2008)

 80% av kinesiska pojkar har, innan de nått 12 års ålder, kommit i kontakt 
med pornografi

(Chao, 2016)

 Porrsajter attraherar fler besökare än Netflix, Amazon och Twitter 
kombinerat 

(https://internetsafety101.org/)
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Hur vanlig är porrkonsumtionen?

 En spansk studie (n=494) visade 63% pojkar och 30% flickor kommit i 
kontakt pornografi under barndomen. Båda könen rapporterade minnen 
av

- Bondage

- Våldtäkt

- Barnpornografi

En av sex – starka reaktioner

Flickor: Oro, äckel och avståndstagande

Pojkar: Skam, Upphetsning, masturberande
(Ortega & Orgaz Baz, 2013) 
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Hur vanligt och hur kan det påverka barn?

Kanadensisk studie (n=470)
 Första exponeringen för pornografi var i snitt 12,2 år, nästan 1/3 hade sett 

pornografi vid 10 års ålder  

 Grupper som exponerades vid 9 års ålder uppvisade senare i livet; 
 mer gränslöst sexuellt beteende
 mer upphetsning av sexuellt våld
 högre pornografisk konsumtion
 mer tid till att titta på pornografi

(Skau, 2007; Skau & Barbour, 2011)

 I jämförelse med unga som inte konsumerar pornografi regelbundet så 
är det sex gånger högre sannolikhet att de som gör det också begår 
sexuella övergrepp – obs ej nödvändigtvis kausalitet!

(https://internetsafety101.org/)
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Hur påverkar pornografi oss?

 Den sexuella drivkraften är ofta stark och pornografi kan således vara en 
mycket kraftfull förstärkare

 Porr misslyckas med att ge barn ledtrådar i hur man utvecklar och 
bibehåller relationer över tid  

(Prescott & Schuler, 2011)

 Barn känner ofta förvirring, skam och rädsla när de exponeras för 
pornografi och vet inte hur de ska handskas med dessa känslor
 Barn söker sällan vuxna för att förstå ovanstående känslor vilket kan leda till 

oproportionerlig plats i barnets liv
 Barn och unga saknar alternativa, representativa kanaler för sex

(Skau, 2007)
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Pornografi och sex

 Unga som konsumerar porr har oral- och penetrativ sex tidigare 
(Mitchell, Patrick, Heywood, Blackman & Pitts, 2014)

 En tendens till samband mellan regelbunden pornografisk konsumtion 
och aggressiva eller våldsamma sexuella akter hos unga vuxna/6ggr 
större sannolikhet 

(Ybarra, Michell, Hamburger, Diener-West & Leaf, 2011; Guy, Patton & Kaidor, 2012)

 Kvinnor upplever ökat tryck från män att engagera sig i sex på samma 
sätt som porträtteras i pornografiska filmer 

(2012)
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Pornografi och sexuella övergrepp

 Sexuella övergrepp som utförs av barn och unga förefaller öka         

(Russel & Fernandes, 2015)

 Majoriteten av övergreppen sker gentemot syskon, kusiner, vänner eller 
yngre familjebekanta 

(Hatch, 2005)

 Upprepad exponering för pornografi ger avtrubbningseffekt och påverkar 
även ungas syn på vad som är accepterade beteenden i en relation 

(Prescott & Shuler, 2011)
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Hur vet vi när det kan vara farligt med 
pornografisk konsumtion hos den unge?

 Viktigt att ställa följande frågor;

 Är porrkonsumtionen en överväldigande sysselsättning på ett sådant sätt att 
professionella uttrycker oro?

 Bryter den unge mot överenskommelser, regler eller lagar för att komma åt 
pornografi?

 Finns det andra funktioner med konsumtionen utöver sexuell 
tillfredsställelse?

(Bl.a. Prescott & Schuler, 2011)
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Vilka mekanismer styr en potentiell farlig 
utveckling av porrkonsumtion?
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Hur ska vi tänka kring pornografi i behandling 
av förövare?

 Centralt – ofta närvarande

 Skamfyllt

 Konsumtion och riskbeteende ökar ofta vid inaktivitet/social isolering

 Gemensamma nämnare med substansmissbruk
- Belöningscentrum 

- Psykisk abstinens

- Kan uppta allt större del av vaken tid – handikappande

 Potentiell utlösare för sexuellt utagerande

 Konsumtionsvanor, tändningsmönster och individuella gränser (rimliga) 
behöver kartläggas!
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PREVENTIVT ARBETE PÅ SAMHÄLLSNIVÅ
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 Införa lagstiftning om åldersverifikation på kommersiella porrsajter

 Internetleverantörer ska som standard erbjuda kunder porrfria
internetabonnemang där kunder som vill se pornografi får göra ett tillval 
(opt-in)

 Skapa porrfria miljöer för barn med hjälp av kritiska samtal, policyer och 
tekniska lösningar på skolor och andra platser där barn vistas. 

 Modernisera sex- och samlevnadsundervisning så att den förebygger 
sexuella övergrepp och främjar jämställdhet med hjälp av ett kritiskt och 
kunskapsunderbyggt förhållningssätt till porr

 Regeringen bör tillsätta en utredning om hur porrens skadeverkningar ska 
begränsas för ökad folkhälsa

 Pornografi ska klassas som s k, hate speech mot kvinnor

 Digitaliseringsstrategin av skola och förskola måste ha en barnskyddstrategi

Exempel på interventioner



Behandling av sexualförövare

 Framgångsrik sexualspecifik behandling innefattar 
 Flytt från riskmiljö/närhet till offer eller potentiella offer

 Strukturerad riskbedömning

 Den unges familj och närstående 

 Den unges skolgång

 Den unges sociala situation och hela nätverk

 Den unges säkerhet såväl som omgivningens

 Strukturerad terapi med beteendeinterventioner

 Hög sexualspecifik kompetens hos behandlare

 Tillgång till pornografi

(Bl.a. Pratt & Fernandes, 2016)
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