
"Arbetet mot våld - kunskap, 
erfarenheter och metoder" 
29-30 maj 2018 i Stockholm

Olga Persson 
Generalsekreterare Unizon 

olga.persson@unizon.se



Unizon
• Över 2000 kvinnor, 2200 barn och 30 män 

bodde på våra skyddade boenden år
• Unizons jourer hade över 92 000 

stödkontakter
• Tjejjourerna och ungdomsjourerna var 

Sveriges största aktör för stöd på nätet med 
nära 30 000 stödkontakter

• Över 130 jourer: kvinnojourer,  
tjejjourer/ungdomsjourer och andra idéburna 
stödverksamheter. 

Illustration: Moa Dunfalk





Porr som populärkultur



Nutidens pornografi



Porrens innehåll

Redan för 10 år sedan höll 90% av scenerna i de mest 
sålda/hyrda filmerna i USA fysisk och verbal aggression

ATM 
Bitch! 
Slut!

Whore!

Hålla för 
munnen Slå med 

handflatan

Dra i håret

Strypning

Spanking



3 “A”-s of pornography

A – anonymity
A – accessibility  
A – affordability



Porrens verklighet
https://www.instagram.com/porrensverklighet/

https://www.instagram.com/porrensverklighet/


Porr i skolan

https://www.svd.se/melly-12-startade-eget-metoo-upprop

https://www.svd.se/melly-12-startade-eget-metoo-upprop




Porrkonsumtionens konsekvenser

 Attityder som förespråkar och trivialiserar mäns våld mot 
kvinnor och våldtäktskultur*

 Mer sexuella agressioner och våld mot kvinnor*
 Mer kritiska attityder till både sin egen och sin partners 

kropp och utseende
 Särskilda föväntningar på både sig själv och sin partner
 Känslor av otillräcklighet

* Study done among 4.564 young people in the age group 14 – 17 y.o. in five European countries 
(2016)



https://www.dn.se/debatt/dubbelt-sa-
manga-unga-soker-till-sos-
valdtaktsmottagning/

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/allt-
fler-kvinnor-vill-operera-underlivet

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Gv7ox/nej
-du-kallar-inte-min-dotter-hora/

https://www.dn.se/debatt/dubbelt-sa-manga-unga-soker-till-sos-valdtaktsmottagning/
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/allt-fler-kvinnor-vill-operera-underlivet
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Gv7ox/nej-du-kallar-inte-min-dotter-hora/


Fem åtgärder för barns rätt till ett 
internet fritt från sexuellt våld

1) Opt in-filter på alla 
internetabonnemang

2) Åldersverifikation 

3) Porrfria miljöer för barn

4) Modernisering av sex- och 
samlevnadsundervisningen

5) Utredning mot porrens 
skadeverkningar - lagstiftning som 
begränsar spridningen av pornografi

http://www.dn.se/debatt/lat-
haverikommission-utreda-porrens-skadliga-
verkningar/

http://unizon.se/aktuellt/menar-ni-allvar-med-arbetet-
mot-mans-och-killars-vald-ta-krafttag-mot-porren

http://www.dn.se/debatt/lat-haverikommission-utreda-porrens-skadliga-verkningar/
http://unizon.se/aktuellt/menar-ni-allvar-med-arbetet-mot-mans-och-killars-vald-ta-krafttag-mot-porren


Ungar & medier 2017
Statens medieråd



Vad gör vi nu?

”I arbetet mot våld i nära relationer är det viktigt att 
adressera frågan om pornografi, där traditionella normer 
kring kön är mycket starka och där grovt sexuellt våld 
utövas alltmer ofta. Som en del i det våldspreventiva 
arbetet ska stadsdelsnämndernas ungdomsmottagningar 
och socialnämnden höja sina kunskaper om barn och ungas 
utsatthet för pornografi och dess påverkan på den fysiska 
och psykiska hälsan.” 
Budget 2018-2020 



Material

• Unizons rapport, Porr och prostitution
http://unizon.se/sites/default/files/media/porr_och_prostitution_unizons_rapport_0.pdf

• Unizons sammanställning: 10 punkter
http://unizon.se/sites/default/files/media/10_sammanfattande_punkter_fran_forskninge
n_om_porr_och_porrindustrin.pdf

• Pornland: Hur porrindustrin kapar vår 
sexualitet http://unizon.se/pornland
http://www.kunskapsmedia.se/pornland.html

• Gail Dines, föreläsning på konferensen 
”Porren – elefanten i rummet”

• https://urplay.se/program/202139-ur-samtiden-porren-elefanten-i-rummet-hur-
porrindustrin-kapat-var-sexualitet

http://unizon.se/sites/default/files/media/porr_och_prostitution_unizons_rapport_0.pdf
http://unizon.se/sites/default/files/media/10_sammanfattande_punkter_fran_forskningen_om_porr_och_porrindustrin.pdf
http://unizon.se/pornland
http://www.kunskapsmedia.se/pornland.html
https://urplay.se/program/202139-ur-samtiden-porren-elefanten-i-rummet-hur-porrindustrin-kapat-var-sexualitet


Filmvisning

www.unizon.se/pornland

http://www.unizon.se/pornland


Till sist

Porren står i total 
motsats till samhällets
offentliga värderingar

om jämställdhet, 
jämlikhet och

mänskliga rättigheter
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