
Lektion

MYT ELLER SANNING



Reality Check är ett arvsfondsfinansierat projekt med syfte 
att öka ungdomars kunskap om pornografins 
skadeverkningar. 

Reality Check drivs av organisationen Talita, som erbjuder en 
väg ut för tjejer och kvinnor som utnyttjats i prostitution, 
pornografi och människohandel för sexuella ändamål. Talita 
jobbar förebyggande, uppsökande samt rehabiliterande, och 
Reality Check ingår i Talitas våldsförebyggande arbete. 
För mer information om Talita gå in på www.talita.se. 

http://www.talita.se/


Lektionens innehåll:

✓  Dagens porr: hur ser den ut? 

✓  Vad lär porren ut?  

✓  Porrens konsekvenser 



Vad är pornografi?



Vad är pornografi?
Porne =  
prostituerad  

Grafphein =  
att skriva, rita, framställa



”JAG TITTAR PÅ PORR  
FÖR ATT JAG VILL OCH  
DET BERÖR BARA MIG”

MYT

SANNING

OSÄKER



✓ ca 30 % av all internettrafik är porrelaterad


✓  64 miljoner besökare per dygn på en av de 
största porrsidorna

Bakom skärmen ligger en industri 
som kapar vår sexualitet och 
utnyttjar människor 



✓ Mindgeek – företaget bakom de största 
porrsidorna


✓  Industrin normaliserar porren genom 
reklam och andra marknadsföringsverktyg

Bakom skärmen ligger en industri 
som kapar vår sexualitet och 
utnyttjar människor 
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”JAG TITTAR PÅ PORR 
LITE DÅ OCH DÅ, DET 
ÄR LUGNT…”



✓ Vi påverkas av porren precis som vi 
påverkas av reklam – oavsett hur ofta vi 
tittar


✓  Porren påverkar hjärnan – ger oss 
dopaminkick


✓  Pojkar börjar söka efter porr på nätet vid 
12-års ålder


Porr påverkar vår hjärna, attityder 
och beteende samt människor i 
porrproduktion



✓ 96 % av 16-åriga killar och 50 % av 16-
åriga tjejer har sett porr


✓  1 av 4 killar vid 18-års ålder tittar på porr 
minst en gång per dygn


✓  Vår porrtittande påverkar andra människor!

Porr påverkar vår hjärna, attityder 
och beteende samt människor i 
porrproduktion
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”PORR LÄR OSS  
OM SEX”



Ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, mentalt och 
socialt välbefinnande i förhållande till sexualiteten; 
och är inte bara avsaknad av sjukdom och skada. 
Sexuell hälsa kräver en positiv och respektfylld 
inställning till sexualiteten och sexuella förhållanden, 
såväl som möjligheten att ha njutbara och säkra 
sexuella upplevelser, som är fria från tvång, 
diskriminering och våld.

Sexuell hälsa (WHO)



Porrens innehåll: 

✓ 88 % av scener innehåller fysiskt våld 

✓ 48 % av scener innehåller verbal aggression 

✓ Kvinnor reagerar neutralt eller positivt  
på våld 

✓ Rasism och sexism

Sex kräver samtycke, respekt  
och jämställdhet. Porr lär oss det 
motsatta



Sex kräver samtycke, respekt  
och jämställdhet. Porr lär oss det 
motsatta

Porr innehåller ej: 

✓ Samtycke 

✓ Kondomer 

✓ Dialog om risker kopplade till sexuella 
handlingar 

✓ Närhet och intimitet



MYT

SANNING

OSÄKER

”ATT TITTA PÅ  
PORR PÅVERKAR  
RELATIONER”



Hur påverkas kvinnor och tjejer? 

✓ skeva kroppsideal 

✓ orealistiska förväntningar  

✓ normalisering av våld och övergrepp

Porr formar våra förväntningar 
kring sex och relationer



Hur påverkas män och killar? 

✓ NEJ betyder JA 

✓  kvinnor och tjejer är objekt för sexuell 
njutning 

✓  bristande sexlust och svårigheter med att 
genomföra samlag 

✓  inspiration till sexuella övergrepp och 
sexköp

Porr formar våra förväntningar 
kring sex och relationer
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”DET FINNS BEVIS PÅ  
ATT PORR ORSAKAR  
SEXUALISERAT VÅLD”



✓ Starkt samband mellan porrkonsumtion 
och ökad aggression 

✓ OBS! Oavsett om porren innehåller 
fysiskt våld eller ej

Porrkonsumtion ökar mäns och 
killars benägenhet att utöva våld 
mot kvinnor och tjejer



✓ Kvinnoobjektifiering: när kvinnor 
betraktas som objekt, kan de behandlas 
som objekt 

✓ Tusentals kvinnor och tjejer bara i 
Sverige har varit utsatta av 
porrinspirerat våld av sina partners

Porrkonsumtion ökar mäns och 
killars benägenhet att utöva våld 
mot kvinnor och tjejer
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”PORR ÄR BARA  
FANTASI ”



✓ Verkliga människor befinner sig i 
porrindustrin 

✓ Våld och förnedring av kvinnor sker på 
riktigt 

✓ Kvinnor i industrin får både fysiska och 
psykiska skador

Fantasi sker i människans hjärna – 
porr utspelar sig på riktigt med 
verkliga människor



✓ Varför befinner sig kvinnor i 
porrindustrin? 

• Fattigdom 

• Hemlöshet 

• Svår familjesituation 

• Sexuellt övergrepp i barndom

Fantasi sker i människans hjärna – 
porr utspelar sig på riktigt med 
verkliga människor
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”PORR ÄR SEXUELL  
FRIGÖRELSE FÖR  
KVINNOR”



✓ Sexuell frigörelse = kroppslig integritet, 
sexuell njutning och lust 

✓ Bidrar porr till det? - NEJ 

• porr återskapar stereotypa och 
destruktiva könsnormer

Porr återskapar stereotypa 
könsnormer som begränsar 
kvinnors frihet i samhället



✓ Sexuell frigörelse = kroppslig integritet, 
sexuell njutning och lust 

✓ Bidrar porr till det? - NEJ 

• porr visar män som aggressiva och 
dominanta och kvinnor – som 
undergivna som aldrig säger nej till våld 

• porr är gjord av män för män

Porr återskapar stereotypa 
könsnormer som begränsar 
kvinnors frihet i samhället
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”FEMINISTISK OCH  
HBTQ-PORR ÄR  
ANNORLUNDA”



✓ ”Alternativ” porr styrs också av efterfrågan 

✓  Ingen garanti att personer inte 
exploateras under produktion av 
”alternativ” porr

Feministisk och HBTQ-porr 
misslyckas att bryta de 
maktrelationer som finns i 
mainstreamporren



✓  Porrfilmer skapade av kvinnor är lika 
våldsamma och förnedrande som 
porrfilmer skapade av män 

✓  Gay-porr bekräftar och återskapar 
samma beteendemönster och normer som 
mainstrimporr

Feministisk och HBTQ-porr 
misslyckas att bryta de 
maktrelationer som finns i 
mainstreamporren
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”MEN AMATÖRPORR  
ÄR VÄL BRA – INGEN  
TJÄNAR JU PENGAR  
PÅ DET”



✓ Amatörporr skapas oftast i kommersiellt 
syfte, precis som andra typer av porr 

✓ Amatörporr är också våldsam, ibland ännu 
mer våldsam än andra typer av porr 

✓ S.k. ”hämndporr” – stor risk att nakenbilder 
och filmer som människor skickar till 
varandra hamnar i orätta händer, t.o.m. på 
en porrsida!

Amatörporr är oftast minst lika 
våldsam och kommersiell som 
andra typer av porr
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”PORR ÄR SAMMA  
SOM PROSTITUTION”



✓  Kvinnor i porrproduktion och prostitution 
har samma bakgrund: 

• sexuella övergrepp 

• fattigdom 

• psykosociala problem

Skillnaden mellan porr och 
prostitution är bara att det finns  
en kamera i rummet



✓  Kvinnor i prostitution utnyttjas också i porr 

✓ Svårt att lämna industrin pga. att bilderna 
finns kvar på nätet

Skillnaden mellan porr och 
prostitution är bara att det finns  
en kamera i rummet



Behöver du någon att  
prata med?
✓ Ungarelationer.se: www.ungarelationer.se 

✓ Tjejjouren.se: www.tjejjouren.se 

✓ Ungdoms- och tjej- och transjourer:  
   www.unizon.se/hitta-jour 

✓ SNAF: www.snaf.se 

✓ Killfrågor: www.killfragor.se 

✓ ECPAT Sverige: www.ecpat.se/stodlinje 

✓ Bris: www.bris.se 



www.reality-check.nu 
info@reality-check.nu  

 


