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Citat
” Om man ser det för tidigt så kan man få liksom 
snedvriden sexualitet. Att man kanske tror att 
allting är precis som det är där liksom. Att till 
exempel tjejer alltid är kåta, alltid redo, det 
behövs inga förspel. Liksom det kan bli på ett 
sätt, att man gör precis som det är i pornografin. 
Att man alltså tar det direkt därifrån. Inte att 
man tar lite som inspiration, utan verkligen 
försöker kopiera. Tror jag kan bli, det kan vara 
ganska negativt.”
” Folk kanske mår bra av det. Dom som inte 
tycker om det behöver inte hålla på med det, så 
man kan ju välja själv.”



J Dev Behav Pediatr 2013; 34:460-468, 



Metod
• Enkätstudie 
• Slumpmässigt utvalda elever
• Eleverna ovetande om studien i förväg 
• Möjlighet att ställa frågor efteråt
• Uppföljning två år senare



Pornografi

• Högkonsumenter (daglig konsumtion),          
10% (n=47)

• Medelkonsumenter (varje  vecka/några 
gånger per månad)                                                     
63% (n=252)

• Icke-konsumenter (några gånger per år 
eller mer sällan)                                                             
27% (n=108)

• Medelålder för aktivt sökande: 12.3 år 



Pornografi- provat sexuella 
handlingar

• De vanligaste sexuella handlingarna var:
• Vaginalt samlag
• Oralsex
• Analsex
Samband mellan konsumtion av hårdporr 
och att uppge erfarenhet av att prova 
sexuella handlingar inspirerade av hårdporr 
[OR 3.31]



Pornografi - genres

Föredragna genres medel – och 
högkonsumenter
• Mjukpornografi 
• Hårdpornografi 
• Lesbisk pornografi
Högre andel högkonsumenter
• Våldspornografi
• BDSM



Hög-
konsumenter
• Oralsex 54%
• Samlag 57%
• Analsex 13 %
• Kompissex 

13%

Icke-
konsumenter
• Oralsex 44%
• Samlag 54%
• Analsex 13%
• Kompissex 

2%

Sexuella erfarenheter

Medel-
konsumenter
• Oralsex 44%
• Samlag 58%
• Analsex 10 %
• Kompissex 

10%





Pornografi

• Konsumtion varje vecka: 11%
• Konsumtion några gånger per månad 19%
• Mer sällan 70%
• Medelålder för aktivt sökande 13,9 år



Pornografi- provat sexuella 
handlingar

• De vanligaste sexuella handlingarna var:
• Vaginalt samlag
• Oralsex
• Analsex
• Gruppsex



Pornografi - genres

Konsumenterna graderade genres de 
konsumerat enligt följande:
• Mjukpornografi 
• Hårdpornografi 
• Lesbisk pornografi 
• BDSM 
• Bögpornografi 
• Våldspornografi



Konsumenter (n=117, 30%)
• Oralsex, fått 81%
• Oralsex, givit 79%
• Samlag 82%
• Analsex 30%
• Tänker på sex mest 

hela tiden 62%

Ickekonsumenter (n=276, 70%)
• Oralsex, fått 49%
• Oralsex givit 48%
• Samlag 59%
• Analsex 15%
• Tänker på sex mest 

hela tiden 21%

Sexuella erfarenheter

15



Samtala om pornografi

• Viktigt att inte hamna för eller emot
• Egna reflektioner och attityder till 

pornografi
• Kritisk medieanalys



Samtala om pornografi

• Vad är vuxenvärldens största farhågor?
• Flickorna konsumerar också pornografi
• Varför riktar sig porren främst mot killar?
• Vad är pornografins syfte?
• Ensidig beskrivning av sexualitet
• Betyder olika för olika individer
• Jämställdhet, kroppsideal och relationer



Framtida forskning

• Longitudinella studier
• Maskulinitetsnormer
• Sexualvanor, sexualitet och hälsa



Tack för er 
uppmärksamhet
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