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Johan Vilde + K-PROD

”Vill du spela in porrfilm? Ett sätt att tjäna 
pengar snabbt och det är mycket bra 
betalt!”

”Du som besökare kan själv vara med 
och påverka hur innehållet i filmerna ser 
ut. Vill du ser mer av en tjej vi spelat in 
med förut? Vill du se en viss sexställning 
oftare eller ser du helst att tjejerna ta 
sprutet på ett visst ställe?”







De här människorna ser vilka de kan 
manipulera, vilka som är svagare. Det finns 
jävligt fula fiskar därute, som groomar unga 
tjejer och verkligen försöker få sin väg.

”
- Kvinna i svenska porrindustrin



Bakgrundsfaktorer

Unga

Ekonomiskt sårbara

Tidigare sexualiserat våld

Psykisk ohälsa



Jag hade en pojkvän när jag var 20-22. Han var 
väldigt sexuellt våldsam, otroligt aggressiv, 
kontrollerande, och jag blev väldigt psykisk 
misshandlad av honom. Han drog på mig väldigt 
mycket lån, och skulder. Och jag tror att det var 
det som gjorde att jag började med stripp och 
porren.

”
- Kvinna i svenska porrindustrin





De respekterar inte mina gränser. Man
är inte längre en människa. Då är man en sak 
och den kan köpas för pengar och den kan 
man göra vad man vill med. Det är vad männen 
tror.

”
- Kvinna i svenska porrindustrin



En följare skrev till mig ’Tänk om ditt barn ska 
gå på högstadiet och stå till svars för något 
som du har gjort. Du är smuts. Du ska stenas. 
Du ska bli våldtagen.’
”

- Kvinna i svenska porrindustrin



Jag ser ner på män…Jag har blivit jättecynisk. Jag 
tror inte på min egen produkt. Männen tror på 
riktigt att det här är någonting kvinnan tycker 
verkligen om, det här vill hon göra. Jag fattar inte 
det…jag säger och gör precis det som skitjäveln 
vill för att tjäna pengar.

”
- Kvinna i svenska porrindustrin



Jag känner sådana som säljer sex. Gränserna 
flyttas lätt fram och får man 5 000 kr för att 
ligga så gör man kanske det.”

- Kvinna i svenska porrindustrin



”Filmerna kan aldrig tas bort”



Jag tror många stannar i den här branschen för 
att de inte har något val…många vill ur det här, 
men man känner att man inte vågar. Alla bilder 
finns uppe för hela världen att se och att man 
måste stå till svars för det senare i livet.

”
- Kvinna i svenska porrindustrin



Pornografi

Prostitution

Eskort

SEXUALISERAT SLAVERI
“Sugardaddy”

Live-webcam

Stripp

Olika ansikten av samma industri



1. Pornografins koppling till prostitution

2. Pornografiproduktion i relation till koppleri och människohandel

3. Pornografi, våld och samtycke







Ungas porrkonsumtion i Sverige

• Medelåldern när pojkar aktivt börjar söka efter pornografi i 
Sverige är ca 12 år*

• Vid 16-års ålder har i princip alla killar och drygt hälften av tjejer 
exponerats för pornografi*

• Vid 18-års ålder konsumerar 1 av 4 (26 %) killar porr varje dag**

• Noll procent av unga pratat med någon vuxen om vad de har sett 
i pornografi*

* Mattebo et al. (2014) 
** Donevan et al. (forthcoming)



Porrkonsumtion och våldsutövande

• Meta-analys av 22 studier i 7 olika länder från 2016

✓ starkt samband mellan porrkonsumtion och sexualiserad aggression

• Studie bland 4564 ungdomar i åldern 14–17 i Norge, England, Italien, Bulgarien och 

Cypern från 2016

✓ Pojkarnas sannolikhet att begå sexuelliserat tvång och övergrepp ökar drastiskt 

med regelbunden konsumtion av pornografi

✓ Pojkar som regelbundet tittar på pornografi är betydligt mer benägna att ha 

negativa könsattityder



Porr och skolan:
hur hänger de ihop?



Pornografi i skolan

Skolans undervisning om 
pornografi ska vara i linje 
med:

Portalparagrafen

Skolväsendet vilar på demokratins grund. 
Skollagen (2010:800) slår fast att 
utbildningen inom skolväsendet syftar till att 
elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. 

Utbildningen ska förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar 
på. 

Människolivets okränkbarhet, individens 
frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och 
män samt solidaritet mellan människor är 
de värden som skolan ska gestalta och 
förmedla.





Vad erbjuder Reality Check?

✓Material

✓ Praktiska verktyg

✓ Handledning

✓ Hjälp vid uppstart av arbetet med porrfrågan

✓ Utbildning/fördjupande workshops 





Viktigt att tänka på!
✓ Temperaturmätning

✓ Åldersanpassning

✓ Samtal om porr ska vara en del av sex- och samlevnadsundervisning

✓ Hänvisning för hjälp och stöd

✓ Glöm inte föräldrar!



Berghs Case Study



Vision
Alla barn ska få växa upp i en tillvaro som är fri från porr och få möjlighet att utveckla 
sin egen sexualitet utan porrindustrins påverkan. 

Då krävs en helhetslösning: 1. porrkritiska samtal,  2. porrfri policy och 3. begränsning av 
porrindustrins kontaktyta med barn.



Massiv folkbildning



Räckvidd >25 miljoner





Thus far
• >97K namnunderskrifter
• 7/8 riksdagspartier ställer sig bakom vårt krav på porrfria förskolor & skolor
• Allt fler privata huvudmän & kommuner inför porrfilter
• SKL tar fram vägledning om webbfilter till privata huvudmän & kommunerna  
• Porrsnacket har nått över 5 miljoner svenskar 
• McDonald's uppgraderade vålds- & porrfilter på 

alla restauranger i Sverige



Hur vi arbetar
• Ideell förening
• Ca. 100.000 föräldrar
• Advisory board: hjärnforskare, läkare, kommunikations-forskare, f.d. porrberoende, sexolog & 

leg. psykolog
• Kunskapsinhämtning från barn
• Politisk påverkan
• Näringslivspåverkan
• Finansieras av: gåvor från privatpersoner, företag & stiftelser



Porrsnacket Live



Interaktiva föreläsningar

• Elever från åk. 5 • Skolpersonal
• Vårdnadshavare



Göra det svåra lätt
Elever: Get down on their level

"King. Det var roligt och lärorikt. Engagerade. Gjorde det på rätt sätt med memes och annat." 

”Jag hade aldrig tänkt på vad porr har för påverkan på samhället och hur lite vi pratar om 
det.”

Föräldrar: 3 enkla steg

”Tack för att ni visar hur man gör så konkret. Nu har jag också vågat ta snacket, fixat filter 
och delat ut info-bladet på föräldramötet! ☺”



1. Ta Porrsnacket

Ha åldersanpassade porrkritiska samtal regelbundet med med barn från förskoleklass 
och uppåt.

Yngsta barnen → bl. a. privata kroppsdelar

Äldre barn → bl.a. kunskap om samtycke kontra övergrepp





2. Skaffa porrfilter

• Begränsande effekt som Systembolaget

• Blockerar inte sexualupplysningssajter

• Signalvärde





Operatörerna



3. Kroka arm

Gemensamt problem

Kräver gemensam lösning

Stronger together



SKAFFA PORRFILTERPRATA MED DITT BARN KROKA ARM

TRE ENKLA STEG

Källor

HUR KAN VI FÖRÄLDRAR AGERA?



Nya ekobananen



Tack!
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