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Inledning 
Porrskadat 2.0 - killar diskuterar hur porren formar killars sexuella 
identitet och syn på sex.  I filmen ser vi några killar berätta om sina 
relationer till porr, och hur de tror att de blivit påverkade av porren. 
De reflekterar över porrens normgivande roll – hur deras uppfattning 
om hur sex ”ska vara” formas av porr snarare än av egna sexuella 
erfarenheter. Enligt statistik från RFSU tittar de flesta ungdomar på porr, 
men killars konsumtion är betydligt större än tjejers. I filmen beskriver 
några av killarna sin porrkonsumtion som ett beroende, där porren tar 
över vardagen. 

Merparten av den porr som produceras riktar sig till heterosexuella 
män, och låter därför kvinnokroppen stå i centrum. Men kvinnors 
utseende och beteende i porrfilmer är i regel  regisserat och modifierat, 
precis som i annan film. Men eftersom porr ofta är det första sex 
ungdomar kommer i kontakt med blir det därför lätt att synen och 
förväntningarna på sex formas därefter. 

Filmen tar upp en av samtidens stora frågor vad gäller identitet och 
sexualitet. Med porren bara några klick bort är det viktigt att diskutera 
hur den kan påverka ungas sexliv och syn på sex. Killarna i filmen 
beskriver att de i efterhand fått skapa sig en ny bild av sex allteftersom 
den de fått av porren visat sig vara långt från verkligheten. De beskriver 
även hur de begränsats i sin sexualitet av porren, och hur svårt det kan 
vara att kritisera porr bland andra killar. Deras tankar lämnar oss med 
frågor – är det fel att kolla på porr, eller är det bara fel på porren?

Porrskadat 2.0 - killar 

Porrskadat 2.0 - killar
Påverkas killars syn på sina sexpartners av det pornografiska 
bildspråk vi ständigt omges av? I Porrskadat 2.0 berättar tio killar 
om att de blir påverkade av att konsumera porr. De belyser hur deras 
egen sexualitet formats av porr och hur svårt det kan vara att skilja 
på vad som är ens egna fantasier och vad som skapats av pornografi
Porrskadat 2.0 tar upp det som det sällan talas om - att killar i lika 
stor utsträckning som tjejer påverkas av de bilder och budskap kring 
kön vi bemöts av dagligen.
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Frågor att diskutera efter filmen.
Eleverna kan delas upp i en tjejgrupp och en 
killgrupp, och sedan jämföra det de kommit fram till i 
helklass.

1. Är det svårt att prata med kompisar om porr?  
Varför/varför inte?

2. Tror ni att porr påverkar synen på, och i så fall hur 
då: 
- sex? 
- kvinnan i förhållande till mannen? 
- kvinnors och mäns kroppar?

3. Tror ni att det ses som naturligt och normalt att 
killar ser på porr? Gäller samma sak för tjejer? 
Varför tror ni att det är så?

4. Hur tror ni att killars porrkonsumtion förändrar 
deras förväntningar på sex? 

5. Tycker ni att det är fel att kolla på porr? Varför? 
Varför inte?

6. Går det att göra jämställd porr? Varför/varför inte?

7. Skulle porren kunna se annorlunda ut? Hur?

8. Dela upp er i grupper på ca 6 personer. Välj tre 
i gruppen som argumenterar ”för” porr och tre 
som är ”emot”. Vilka argument kan ni hitta för 
respektive ståndpunkt? Testa dem på varandra.

Nyckelord
Sexualitet, porr, identitet, jämställdhet, genus, 
relationer, sex, könsroller, kvinnosyn, objektifiering, 
lust.

Internetkällor
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=15
9&artikel=5617241 - Artikel och radioinslag om pojkars 
porrkonsumtion och hur det påverkar dem.

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/ungdomar-
paverkas-av-porr-men-bara-litegrann - Artikel på SVT:s 
hemsida om hur porr kan påverka eller inte påverka 
unga.

http://www.rfsu.se/Bildbank/Dokument/Fakta/
sammanstallning-porr-2008.pdf - Statistik från RFSU 
om ungdomars porrkonsumtion och inställningar till 
porr. 

http://www.rfsu.se/sv/Sex-och-politik/Ottar/Ottar-
arkivet/Ottar-2006/Ottar-nr-3-2006/I-en-porrifierad-
varld/ - Intervju med författaren Pamela Paul, som 
skrivit en reportagebok om det ”porrifierade” 

samhället. Publicerat i tidskriften Ottar 2006. 

http://www.rfsu.se/sv/Sex-och-politik/Ottar/Ottar-
arkivet/Ottar-2008/Ottar-nr-2-2008/Slaget-om-porren/ 
- Lång artikel om den aktuella porrdebatten. Publicerat 
i tidskriften Ottar 2008.

http://www.dn.se/insidan/porrideal-stor-tjejers-
sexualitet/ - Intervju med Roxane von Gerber 
Hedayat och Moa Kjellstrand, som står bakom filmen 
Porrskadat.

http://www.dn.se/stories/porrimpotens/ - Länk till 
olika artiklar i DN:s artikelserie om porrimpotens.

http://www.umo.se/ungdomsmottagningar/ - Länkar 
till Sveriges alla ungdomsmottagningar

http://ungdomar.se/ - Ungdomssajt som tar upp alla 
slags frågor, chattar mm.

www.ne.se - Nationalencyklopedin

www.google.se - Användbar sökmotor

www.dn.se - Dagens nyheter

http://www.thefactlab.com/?setcountry=Other&setlan
guage=Swedish - Dagens nyheters skolsajt 

www.wikipedia.se - Bra nätencyklopedi

www.filmo.se - Filmos hemsida
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Filmen är perfekt för diskussion kring genus, jämställdhet och identitet utifrån centrala mål i såväl 
grundskolan som gymnasiet. 

I årskurs 7-9, religionskunskap, sid 189, LGR11
Identitet och livsfrågor
”Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i 
populärkulturen”

I årskurs 7-9, biologi, sid 115, LGR11
Kropp och hälsa
”Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek 
och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjuk- domar och oönskade graviditeter på 
individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv” 

Utifrån det centrala innehållet i samhällskunskap 1a1, sid 145, GY11

”Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångs- punkt i att människor 
grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap”

Utifrån det centrala innehållet i naturkunskap 1a1, sid 127, GY11
”Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans 
sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa” 
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